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RESUMO 

 

Este é um estudo dos cursos abertos online (Massive Open Online Course- MOOC) 
no processo de ensino-aprendizagem da modelagem de vestuário. A caracterização 
desta pesquisa foi de abordagem qualitativa do problema e natureza aplicada do 
conhecimento investigado e sistematizado na constituição de um framework 
conceitual. As etapas de pesquisa se deram por investigação exploratória, descritiva, 
aplicada e de campo, com procedimentos técnicos metodológicos de pesquisa em 
fontes bibliográficas e documentais. O objetivo inicial foi organizar graficamente os 
recursos didático-tecnológicos da mídia digital massiva e aberta (MOOC), para 
serem aplicados no ensino-aprendizagem de modelagem de vestuário. Após a 
identificação e a planificação gráfica dos recursos didático-tecnológicos, houve a 
percepção das videoaulas, como os recursos mediadores mais completos e 
recorrentes no ensino-aprendizagem da modelagem de peças básicas de vestuário. 
Observou-se que os audiovisuais são recursos multimídia didaticamente eficientes, 
que podem ser postados na plataforma MOOC e assistidos por meio do acesso à 
rede digital Internet. Isso definiu a continuidade da pesquisa de doutoramento, sendo 
essa principalmente dedicada à indicação de elementos e aspectos da linguagem 
audiovisual, que foram considerados relevantes na produção de videoaulas. Para 
tanto, considerou-se também a necessidade de descrever e estudar os recursos de 
linguagem das videoaulas. Para cumprimento do objetivo geral de propor um 
framework conceitual da mídia digital MOOC, com ênfase nas videoaulas, como 
recursos audiovisuais dinâmicos mais completos e recorrentes, o desenvolvimento 
do estudo, foi realizado pelas seguintes etapas de pesquisa: (1) primeiramente, 
houve estudos exploratórios nas bases de dados digitais Scopus, Web of Knowledge 
e ERIC, para identificar e selecionar fontes e conceitos relacionados com ensino-
aprendizagem de modelagem de vestuário em MOOCs; (2) em seguida, houve 
estudos teóricos continuados e também pesquisas a partir da ferramenta de busca 
Google, para identificar e selecionar fontes de pesquisa, incluindo exemplos práticos 
e abertos de ensino-aprendizagem de modelagem de vestuário online; (3) houve a 
observação detalhada do curso Bare Fashion MOOC, na plataforma digital The Fold; 
(4) foram também identificados e selecionados tutoriais e videoaulas a distância e de 
livre acesso, na plataforma digital Youtube e feitas observações e descrições de 
videoaulas, como o recurso mais completo e recorrente nos processos de ensino-
aprendizagem da modelagem de vestuário. Como resultados do estudo, os 
elementos e aspectos identificados foram organizados de maneira gráfica e 
hierárquica, compondo o framework conceitual, com três dimensões ou elementos 
básicos e seus subitens: (I) “Comunicação Didática; (II) “Mídia Massiva”, e (III) 
“Educação Aberta”. Também foram indicadas as articulações entre essas 
dimensões, caracterizando os elementos articulados: (A) “Projeto Pedagógico”; (B) 
“Conteúdos e Práticas Pedagógicas”, e (C) “Recursos Tecnológicos”, acrescidos de 
detalhamento dos subitens dos audiovisuais. No estudo foram produzidas quatro 



 

 

pranchas gráficas: (1) a primeira com itens e subitens das dimensões ou dos 
elementos básicos; (2) a segunda com os itens e subitens das articulações ou dos 
elementos articulados; (3) a terceira prancha apresenta a estrutura geral do 
framework conceitual, e (4) a quarta enfatiza os elementos e aspectos das 
videoaulas, sendo que, no seu todo, o framework foi concebido considerando-se a 
plataforma MOOC-institucional TIM Tec. 
 
Palavras-chave: Educação aberta. Comunicação Didática. Mídia do Conhecimento. 
Linguagem Audiovisual. Platforma MOOC TIMTec. 
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ABSTRACT 

 

The present study focuses on open online courses (Massive Open Online Course-
MOOC) in the teaching and learning process of sewing patterns. This research can 
be characterized as applying a qualitative approach to the problem and the applied 
nature of the knowledge under investigation, leading to the systematization of a 
conceptual framework. The following steps were taken in the research: exploratory, 
descriptive, applied field investigation, with technical methodological research 
procedures in bibliographical and documental sources. The initial objective was to 
graphically organize the educational-technological digital media MOOC resources 
applied in the teaching of sewing patterns. After the identification and graphical 
planification of the resources, there was the perception of video lesson, as mediating, 
more complete, recurrent resources in the teaching of creating basic sewing patterns. 
It has been observed that the audiovisual resources are efficient and can be posted 
to MOOC platforms and watched online. This defined the continuity of the doctoral 
research, primarily dedicated to indicating the elements and aspects of audiovisual 
language that were considered relevant in producing the video lessons. To do so, the 
need to describe and study the language resources of the video lessons has been 
considered. In order to fulfill the main objective of proposing a conceptual framework 
of digital media MOOC, emphasizing video lessons, with more dynamic, complete, 
and recurrent audiovisual resources, the development of the study was conducted by 
the following steps: (1) firstly, exploratory studies were conducted in the digital 
databases Scopus, Web of Knowledge, and ERIC, in order to identify and select 
sources and concepts related to teaching sewing patterns in MOOCs; (2), then, 
continuous theoretical studies were conducted, as well as research using Google, to 
identify and select research sources, including practical and open examples of 
teaching sewing patterns online; (3) the online course Bare Fashion, in the digital 
platform The Fold, was carefully observed; (4) open video lessons and tutorials on 
YouTube were also identified and selected, and observations and descriptions were 
made about the video lessons as the most complete and recurrent resource in the 
teaching of sewing patterns. As a result of the study, the elements and aspects 
identified were organized in a graphic and hierarchical fashion, composing the 
conceptual framework, with three dimensions or basic elements and its subitems: (I) 
"Didactic communication"; (II) "Massive Media", and (III) "Open Education". 
Articulations between these dimensions were also indicated, characterizing such 
elements: (A) "Pedagogical Project"; (B) Content and Pedagogical Practices; and (C) 
" Technological Resources", alongside further details on audiovisual subitems. Four 
graphic sheets were produced in the present study: (1) the first one with the items 
and subitems of the dimensions or basic elements; (2) the second one with the items 
and subitems of the articulations of the articulated elements; (3) the third sheet 
presents the general structure of the conceptual framework, and (4) the fourth one 
emphasizes the elements and aspects of the video lessons so that, as a whole, the 
framework was conceived taking into account the MOOC-institucional TIM Tec 
platform. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nesta parte introdutória apresenta-se o tema e o problema de pesquisa, 

seus objetivos, a justificativa, a aderência do trabalho ao Programa de Pós-

Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPEGC/UFSC), além da 

indicação do ineditismo da tese e o método de pesquisa que foi desenvolvido.  

 

1.1 SOBRE O TEMA E O TRABALHO DA TESE 

 

Diante do constante avanço tecnológico-digital e, especialmente, da 

amplitude da comunicação por meio da rede digital Internet, há uma variedade de 

sistemas mediadores digitais à disposição dos projetos de Comunicação e 

Educação, entre outros. Assim, estão disponíveis e são acessíveis diversos sistemas 

multimídias ou hipermídias, incluindo os ambientes virtuais de aprendizagem em 

diferentes formatos. 

 O conteúdo digital pode ser armazenado em diversos suportes, sejam esses 

repositórios de informação ou meios de comunicação: compact disc (CD), digital 

versatile disc (DVD), pendrives, smart phones, tablets, e-books e outros sistemas 

computadores, sejam esses de mesa (desktops) ou portáteis (laptops). 

Os repositórios de informação digital, como pendrives, CD e DVD, 

necessitam ser inseridos em aparelhos computadores, para que seu conteúdo seja 

lido digitalmente e, em seguida, expresso com recursos de áudio e vídeo aos 

usuários humanos. Mas, por sua vez, os meios digitais de comunicação, como 

smartphones, smart-tv e computadores, entre outros, podem cumprir a tripla função 

de: 

1. Armazenar o conteúdo em formato digital;  

2. Expressar o conteúdo audiovisual aos usuários humanos; 

3. Transmitir ou distribuir o conteúdo codificado na rede digital. 

Tratando-se mais especificamente do conteúdo digital didático-pedagógico, 

em geral, os sistemas multimídia e hipermídia permitem que o conteúdo seja 

formatado e expresso como texto audiovisual. Isso implica na exibição de imagens 

gráficas ou fotográficas estáticas e em movimento. Implica, também, na 
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possibilidade de expressão das mais variadas sonoridades, como sons da fala 

humana, músicas produzidas pelos diversos instrumentos e todos os ruídos sonoros. 

O conteúdo armazenado, expresso e transmitido digitalmente por 

computadores, ainda, pode ser constituído de textos exclusivamente sonoros ou 

visuais. Por exemplo, os textos escritos e as imagens são exclusivamente visuais. 

Isso possibilita que os projetos digitais de Comunicação ou Educação sejam 

plenamente atendidos por recursos que permitem a realização, a expressão e a 

transmissão de registros filmados ou animações, simulações e jogos gráfico-digitais, 

entre outras possibilidades. Inclusive, as propriedades hipermídias dos sistemas 

digitais permitem a interação síncrona ou assíncrona entre usuários.   

A assincronia decorre da possibilidade de armazenamento e recuperação da 

informação nos sistemas eletrônico-digitais. Por isso, as mensagens enviadas por 

um ou mais emissores podem ficar digitalmente armazenadas, por tempo 

determinado ou indeterminado. Isso permite que, em momentos posteriores ao envio 

o receptor usuário da mídia eletrônico-digital recupere e receba as mensagens 

previamente enviadas. 

De maneira geral, os sistemas também emitem avisos no momento de 

recepção das mensagens. Assim, ao ser avisado, o usuário receptor pode acessar e 

receber a mensagem, no momento em que essa entra no sistema de acesso. Mas, a 

comunicação síncrona é comumente caracterizada pela interação online em tempo 

real, sendo que dois ou mais interlocutores ocupam, ao mesmo tempo, um sistema 

digital integrado e trocam mensagens simultaneamente.  

Tudo isso possibilita conversas faladas ou por escrito, as quais ainda podem 

ser ilustradas por imagens gráficas e fotográficas, estáticas ou em movimento, ou 

por músicas e sons diversos e, ainda, por textos audiovisuais como filmes ou 

animações. Por exemplo, é possível a realização de jogos digitais, com participantes 

jogando online em tempo real. Também, pode ocorrer a realização de chats ou 

conversações entre diversos interlocutores, inclusive, permitindo que sejam 

realizadas entrevistas, reuniões e aulas online em tempo real. 

Com relação às atividades didático-pedagógicas, foram criados e 

aprimorados diferentes recursos digitais para a realização do processo de ensino e 

aprendizagem, especialmente em Educação a Distância (EaD). Por exemplo, 

anteriormente, as videoaulas eram produzidas e gravadas em suportes ou 
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repositórios, que deveriam ser fisicamente transportados. Os repositórios eram: fita 

de áudio ou audiovisual e, posteriormente, disquete, CD ou DVD. Mas, atualmente, 

as videoaulas puderam ser armazenadas em plataformas digitais, acessíveis por 

meio da rede Internet, podendo também serem enviadas por emails ou outros 

recursos de transporte de informação em redes digitais. 

Há uma ampla diversidade de objetos e Ambientes Virtuais de aprendizagem 

(AVA). Os objetos de aprendizagem são muito diversificados, incluindo imagens 

diversas, gráficos, produtos audiovisuais, discursos verbais escritos ou falados, 

músicas e outros elementos que atuam como recursos educacionais digitais. Por sua 

vez, os ambientes de aprendizagem são plataformas digitais e multifuncionais, que 

também oferecem recursos diversificados ao processo didático-pedagógico de 

ensino e aprendizagem, inclusive, permitindo a interação assíncrona ou síncrona 

entre discentes, as alunas e docentes.  

O acesso a objetos e ambientes de aprendizagem pode ser aberto ou 

seletivo. Quando o sistema é aberto a todos os interessados, os objetos e os 

ambientes são designados como Recursos Educacionais Abertos (REA). No 

contexto da cultura digital que é restrita às instituições de ensino, seja presencial, a 

distância ou mista, é comumente seletivo o acesso aos recursos educacionais, como 

ambientes e objetos de aprendizagem, ficando o mesmo restrito aos alunos 

oficialmente matriculados. Contudo, há diversas plataformas digitais acessíveis pela 

rede Internet que disponibilizam livremente conteúdo didático e paradidático, como 

REA. 

Há, por exemplo, a plataforma digital Youtube que, desde fevereiro de 2005, 

tem se tornado mundialmente popular, por receber e distribuir livremente conteúdo 

digital audiovisual em diferentes canais. O conteúdo disponível nesta plataforma é 

muito diversificado, mas, há muitas videoaulas sobre os temas mais diversificados, 

incluindo, tutoriais sobre como realizar diversas tarefas ou fabricar diferentes 

produtos. Também, há inúmeras outras plataformas digitais que são livremente 

acessadas pela rede Internet. Apesar de geralmente serem menos populares que a 

plataforma Youtube, nas outras plataformas há muito conteúdo didático e 

paradidático disponível, sendo que algumas dessas são especializadas na oferta de 

REAs.  
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De outra parte, há o relevante interesse do público em geral por adquirir 

conhecimentos, formação e qualificação profissional na rede digital Internet. Diante 

dessa crescente demanda, são realizados amplos esforços e investimentos 

 de recursos tecnológicos e didático-pedagógicos, por meio da rede digital, 

visando promover o ensino a distância de maneira mais ou menos formalizado. 

Mais recentemente, entre os ambientes digitais acessíveis pela rede Internet 

e voltados às atividades pedagógicas, passaram a ser disponibilizados conteúdos 

didáticos em um tipo específico de plataforma denominada de Massive Open Online 

Course (MOOC), os Cursos Abertos Online Massivos. Trata-se de uma mídia digital 

complexa, cuja própria denominação indica que se trata de REA destinado aos 

processos de ensino e aprendizagem. Por meio desta mídia, ofertam-se cursos 

online e abertos, para um grande número de usuários estudantes. 

Em síntese, MOOC designa um recente formato e uma proposta inovadora 

para a Educação a Distância, devido à possibilidade de atendimento em alta escala 

e à sua proposta de educação aberta. Este modelo de mídia educativa surgiu em 

2008, tendo como precursores os autores canadenses George Siemens e Stephen 

Downes, os quais foram os primeiros a propor este tipo de mídia digital online, para 

a oferta gratuita de conteúdo didático. Assim, envolveram centenas de pessoas que 

passaram a interagir em qualquer tempo e a partir de qualquer lugar do mundo, 

unidos pelo interesse comum sobre o conteúdo proposto. 

No processo desta pesquisa observou-se diversos modelos de MOOCs, 

plataformas digitais e interfaces gráficas, e a definição do modelo de MOOC se dá 

pela determinação do modelo pedagógico planejado e adotado. Este define, 

condicionalmente, certos recursos no aspecto tecnológico, e nisso se caracteriza 

como uma mídia estruturante, o corpo que sustenta e permite as funções, é a mídia 

que estrutura a abordagem pedagógica. Portanto, MOOC é uma abordagem 

educacional com princípios, elementos básicos para definir o modelo de educação 

dentro desta abordagem, organizados de acordo com os modelos do MOOC. Não é 

inicialmente nem problema de plataforma e nem de interface gráfica. 

O tema estudado neste trabalho é estabelecido pela possibilidade de 

adequação eficiente da mídia digital MOOC ao ensino básico da produção de 

vestuário, com foco em Modelagem do Vestuário. Um conjunto de moldes compõe a 

modelagem de um modelo de vestuário. Os moldes são objetos planos, traçados em 
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superfícies planas geralmente papel, ocupando por vezes, suas dimensões de 

largura e altura durante o delineamento. Para tanto, os moldes podem ser originados 

das técnicas da modelagem plana (2D) ou da modelagem tridimensional (3D), 

desenvolvida sobre um manequim ou objeto tridimensional. A técnica de modelagem 

tridimensional, em que a modelagem é executada sobre um manequim que 

representa a estrutura anatômica do corpo humano, precisa ser didaticamente 

executada e demonstrada em posição vertical, gerando as telas de tecidos com 

formato do modelo projetado. Entretanto, as telas em tecido de algodão simples 

utilizadas para modelar, definir o modelo sobre o manequim, são posteriormente 

transformadas, igualmente, em moldes planos. Pois, tanto como resultado da 

modelagem plana, quanto da modelagem tridimensional de vestuário os moldes são 

objetos planos a serem dispostos e traçados sobre os tecidos (SILVEIRA, ROSA, 

LOPES, 2017).  

Como foi anteriormente considerado, as plataformas digitais, acessíveis 

através da rede digital Internet, geralmente permitem acesso a diversas informações 

e, possibilitam a produção e a distribuição de conteúdo informativo e educativo, em 

diferentes linguagens e formatos. Assim, são acessados, produzidos e distribuídos 

textos verbais, escritos ou falados, imagens estáticas ou em movimento e, ainda, 

mensagens audiovisuais. Além disso, os conteúdos podem ser produzidos e 

distribuídos em formato de jogos, chats e questionários, entre outros. 

Um MOOC pode ser configurado de várias maneiras para oferecer e cumprir 

diferentes funções, por ser uma plataforma digital e mídia complexa, cuja linguagem 

é multimídia, a tecnologia é digital e a interação é a distância, podendo ser síncrona 

ou assíncrona. Isso possibilita o acesso, a produção e a distribuição de conteúdo 

didático-pedagógico em diversos formatos de apresentação, explicação e interação. 

Além disso, deve-se prever o atendimento de grande quantidade de usuários 

estudantes que acessam a mídia MOOC por meio da rede digital Internet. 

De outra parte, o ensino para a produção de vestuário, com foco em 

Modelagem do Vestuário, apresenta suas peculiaridades ou características. Quando 

esse ensino é realizado por intermédio de uma mídia MOOC, isso deve ser 

especialmente considerado e contemplado, por meio de uma interface gráfico-digital 

adequada e recursos tecnológicos específicos.  
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Enfim, o recorte e o escopo deste trabalho foram especificamente 

delimitados pela interseção entre as possibilidades gráficas e tecnológicas da mídia 

MOOC e as necessidades peculiares do ensino para a produção de vestuário, com 

foco em Modelagem do Vestuário. Em síntese, o trabalho de pesquisa realizado para 

a elaboração do framework analítico aqui proposto foi decorrente da avaliação 

tecnológica da mídia MOOC, em comparação com as necessidades didático-

pedagógicas do ensino para a produção de vestuário, com foco em Modelagem do 

Vestuário. 

 

1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Por ser ainda considerada uma mídia de ensino e aprendizagem a distância 

recente e inovadora, são recentes as publicações acadêmicas sobre MOOC no seu 

contexto de atuação. Todavia, por meio de uma pesquisa exploratória baseada em 

Revisão Sistemática de Literatura (RSL) foi possível considerar o atual estágio da 

pesquisa científica sobre a mídia de ensino e aprendizagem Massive Open Online 

Courses (MOOC), também, foi devidamente considerada a disseminação do 

conhecimento de Moda por essa plataforma digital (Apêndice B). 

Liyanagunawardena, Adams e Williams (2013) publicaram os resultados de 

uma revisão sistemática de literatura sobre MOOC, na qual foram consideradas 45 

publicações do período entre os anos de 2008 e 2012. Tal revisão foi bastante 

repercutida no meio acadêmico, porque no índice Google Acadêmico constam 585 

citações do referido estudo. 

Em síntese, como parte dos resultados obtidos com o estudo da revisão 

sistemática do período de 2008 a 2012 e das publicações posteriores que também 

foram estudadas, observou-se inicialmente que os profissionais que atuam na 

Educação a Distância emitem críticas e elogios sobre a mídia MOOC. Isso diz 

respeito às especificidades da própria mídia quando usada nos processos de ensino 

e aprendizagem. Foi considerado positivamente o seu uso para tratar de conteúdos 

gerais e introdutórios, especialmente, sobre temas relacionados ao conhecimento 

universitário. 

O interesse dos estudantes, sua autonomia e a possibilidade de esses 

aferirem por si mesmos o progresso de seus conhecimentos em atividades de 
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aplicação prática do que foi aprendido são necessários. Isso se deve à dificuldade 

da avaliação institucional, especialmente, diante da previsão de atendimento de 

muitos usuários estudantes. 

A instituição ou outro interessado que disponibiliza um curso online pode 

oferecer recursos como questionários para serem preenchidos pelos usuários 

estudantes, como meio de testar os conhecimentos adquiridos. Caso os 

questionários ou outros recursos similares sejam de simples verificação, por 

exemplo, com respostas marcadas em sistema de múltipla escolha, os resultados 

podem ser avaliados, registrados e comunicados pelo próprio sistema tecnológico. 

Assim, não é necessário requerer uma correção realizada por agentes humanos. O 

próprio sistema tecnológico pode ser preparado para liberar o acesso às questões 

avaliativas por um período. Assim, o usuário-estudante tem que responder às 

questões sem poder recorrer a extensas consultas em bases de dados ou a 

terceiros. 

Enfim, a verificação de aprendizagem pelo próprio sistema é possível, mas 

prevê uma programação tecnológico-digital mais complexa que a requerida para a 

oferta didática de conteúdo. Portanto, na mídia MOOC, foi observada como mais 

vantajosa a oferta de conteúdos introdutórios, que possam ser testados na prática, 

devido ao interesse do próprio usuário-estudante em testar ou verificar seu 

aprendizado. Isso indica o predomínio do caráter educativo-informativo, com 

finalidade instrutiva, como foi positivamente observado. 

Refletindo sobre o uso da mídia MOOC para o ensino para a produção de 

vestuário, com foco em Modelagem do Vestuário, considerou-se que, além dos 

estudantes regularmente matriculados nas disciplinas de Modelagem de Vestuário, 

em cursos presenciais ou a distância, também, uma parte significativa das pessoas 

em geral teria interesse em saber produzir seus próprios moldes e peças de 

vestuário. 

O interesse em aprendizagem online desse conteúdo prático instrucional foi 

verificado ao realizar buscas pelos temas da pesquisa na plataforma digital 

YouTube. Esta é uma plataforma digital disponível em um website que oferece, 

principalmente, serviço de distribuição de conteúdos originais, caseiros, amadores, e 

profissionais, criados e produzidos pelos usuários em forma de vídeo. O YouTube 
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também disponibiliza conteúdos, especialmente, tutoriais instrutivos para os 

usuários, acessíveis pelo mesmo formato em vídeos. Em seu termo de serviço o 

YouTube especifica poder estar incluso em “conteúdo” no serviço: “texto, programas, 

scripts (roteiros), gráficos, fotos, sons, músicas, vídeos, combinações audiovisuais, 

recursos interativos e outros materiais”, além de poder “conter links para websites de 

terceiros”. 

A escolha desta plataforma digital, para verificação do interesse do público 

em geral por vídeos de modelagem de vestuário na Internet, se deu pela natureza 

do conteúdo instrucional, que requer demonstração dos modos de proceder em 

algum processo a ser aprendido. Neste caso, demonstração de processos de 

planificação do corpo humano e de modelos de vestuário, e seus possíveis 

processos de confecção, construção dos modelos. O potencial de comunicação dos 

conteúdos instrucionais apresentados por vídeos poderia ser explorado para 

indicação de elementos e aspectos da linguagem audiovisual, que sejam 

considerados relevantes na produção de videoaulas, que subsidiem a composição 

de um framework conceitual. Ainda, por motivo dos cursos MOOC, em boa parte, 

apresentarem em sua estrutura no ambiente principal de curso, conteúdos por meio 

da mídia vídeo; conforme observado nas pesquisas exploratórias. 

No conteúdo institucional do sistema, denominado como YouTube Creator 

Academy, encontra-se uma série de vídeos didático explicativos sobre como o 

“sistema de busca e descoberta do YouTube funciona”, para se compreender como 

os vídeos enviados ao sistema serão encontrados pelos usuários. O sistema busca 

os vídeos, relativos às consultas feitas no YouTube, por meio de “algoritmo 

sofisticado que segue o público”, para fazer com que os espectadores encontrem os 

vídeos com maior chance de satisfação e visualização. Algoritmo é o caminho com 

realização de ações lógicas que o sistema computacional faz, para a resolução 

objetiva de um problema (PIVA JÚNIOR et al., 2012, p. 5-6).  

Os vídeos e canais são dispostos de modo organizado na lista dos 

resultados das buscas, por critério de maior relevância em relação ao tema 

consultado na caixa de pesquisa. Isso ocorre a partir da análise de dados de cada 

vídeo como: correspondência do título, das descrições e do vídeo com a consulta 

realizada, o registro de maior tempo de exibição e engajamento. Como 

“engajamento”, entende-se, na dinâmica de mídias sociais e comunidades online, 
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além da participação, ou seja, o fato de o indivíduo estar inscrito, ele deve ser capaz 

de interagir de forma livre, realizando atividades como: observação, 

compartilhamento, comentário, produção ou curadoria, envolvendo-se nas 

plataformas sociais, relacionando-se com o conteúdo e demais membros (SECOM, 

2014) de maneira a promover sustentabilidade de resultados. 

A partir de sessão iniciada no website, inscrição e login, ao pesquisar por 

palavras-chave que fazem parte do universo do tema desta pesquisa de doutorado, 

obteve-se alguns resultados parciais, considerados como indícios de interesse pelo 

conteúdo buscado. Estas palavras-chave devem ser as que os usuários na sua 

maioria, mais usam ao procurar por informações sobre o tema pretendido. Podem 

fazer referência ao tema geral ou algum de seus aspectos. Para auxiliar na seleção, 

as orientações do YouTube Creator Academy sugerem que se faça uma busca no 

Google Trends, que é uma ferramenta do Google para identificar as palavras que os 

usuários mais pesquisam na atualidade, em vários idiomas. Para o tema desta 

pesquisa em específico o Google Trends não voltou resultados significativos. 

Selecionou-se as palavras-chave especificamente direcionadas à pesquisa, 

de forma que pudessem promover a relação instrução-aprendizagem, ou seja, 

palavras que atraíssem “tráfego qualificado”. Deve-se procurar por palavras-chave 

que sugiram intenção de aprendizagem, ou com alta possibilidade de levar a uma 

instrução por parte de quem a procura, ou seja, representem algum tópico que seja 

demonstrativo para o tema de interesse. No início da pesquisa, explora-se os 

possíveis e mais adequados termos de pesquisa para diminuir a chance de haver 

pequenos erros na seleção de palavras-chave.  

Nas buscas no website YouTube realizadas em julho de 2017, como 

resultados parciais, os termos foram definidos e consultados desde o tema mais 

abrangente – Modelagem, até temas mais específicos como – Blusa Regata 

Modelagem Instrução. Na consulta para o termo Modelagem o mecanismo de busca 

do sistema retornou 314.000 resultados. Estes resultados não são apresentados por 

páginas como no mecanismo de buscas Google. Eles são apresentados na página 

digital de forma vertical, na mesma estrutura simples de página inicial, porém, sendo 

um resultado por linha numa lista única, e não alguns resultados por linha como na 

página inicial. Para acessar os resultados subsequentes aos iniciais, deve-se rolar o 
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cursor da barra lateral do navegador da Web e o sistema segue carregando os 

próximos resultados. 

Analisando brevemente os primeiros cinquenta (50) vídeos apresentados em 

sequência como sendo os resultados de pesquisa mais relevantes, identificou-se 

dois (02) vídeos sendo de tema de Modelagem para esculturas, um (01) vídeo de 

Modelagem de planificação para edificações, um (01) vídeo de Modelagem para 

cerâmica em artesanato, um (01) vídeo de Modelagem de Equações diferenciais, e 

um (01) vídeo de Modelagem de personagens; os demais quarenta e quatro (44) 

vídeos do início da lista de resultados eram do tema de Modelagem para o vestuário 

de variados tipos de modelos como blusas, calças, saias, camisetas, short, vestido 

de festa, dicas e orientações, etc. 

Enquanto o primeiro vídeo da lista de resultados para a consulta 

“Modelagem” apresentou o registro de 18.000 mil visualizações, postado há quatro 

meses da consulta, o segundo vídeo da lista registrou 148.000 mil visualizações, 

postado há dois anos da consulta. Isso ocorre, como informa o YouTube Creator 

Academy, porque o sistema não lista a ordem dos resultados por critério de 

relevância dos vídeos mais assistidos, e sim por correspondência do título, das 

descrições e do vídeo com a consulta realizada, o registro de maior tempo de 

exibição e engajamento, como mencionado anteriormente. Entretanto, são indícios 

expressivos do interesse do público em geral por vídeos de modelagem de vestuário 

na Web, que se propaga ao longo da lista de resultados da busca. 

O primeiro vídeo da lista da consulta geral para “Modelagem”, trata-se de um 

vídeo com duração de 09 minutos, denominado “Dica valiosa para estudar 

modelagem”, do canal “Algodão Cru”, possui mil curtidas (gostei) e sessenta e oito 

(68) comentários, em boa parte com afirmações de elogios, agradecimentos e com 

expressões de dúvidas e solicitações de conteúdos explicativos específicos como: 

“(...), qual o vídeo que você ensinou a fazer o molde básico?”; “(...) sei o básico mas 

queria melhorar, pois tenho muita dificuldades como: gola, colarinho, pense e 

montagem de costura.”; “(...), por favor, como é transferir a pense e não executar? 

Posso fazer uma blusa sem a pense? Obrigada e desculpe a ignorância.”  

Em consulta parcial por tema específico para ajustes de palavras-chaves, se 

evidenciou a demanda por aprendizagem e consumo de vídeos de modelagem de 

vestuário. As seguintes buscas apresentaram os respectivos resultados: Blusa 
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regata como fazer – 23.600 resultados; Blusa regata modelagem – 11.000 

resultados; Blusa regata modelagem e confecção – 2.720 resultados; Blusa regata 

modelagem aula – 10.900 resultados; Blusa regata modelagem curso – 5270 

resultados; Blusa regata feminina modelagem instrução – 237 resultados. 

Nos comentários feitos nos vídeos das listas destes resultados da consulta 

parcial, pôde-se observar opiniões de usuários sobre os aspectos dos métodos e 

procedimentos, sugestões de conteúdos e temas a serem ofertados no canal, 

questionamentos, perguntas, dúvidas relacionando vídeos de temas diferentes, 

pedidos de orientações, sugestões de materiais para construir as roupas, locais 

onde encontrar determinados materiais, também expressam elogios aos autores dos 

canais pela disponibilidade em compartilhar conhecimento, etc. 

Neste estudo, é enfatizado o uso eficiente da mídia MOOC na disseminação 

do conhecimento, sem considerar a avaliação do processo de ensino-aprendizagem 

pelo emissor do conteúdo. Isso é justificado pelo caráter aplicado do estudo, porque 

o usuário-estudante deve querer e poder seguir as orientações propostas nas aulas 

da plataforma MOOC e construir seus próprios moldes e produtos de vestuário. 

Assim, na medida em que o usuário-estudante investe com sucesso na fabricação 

de moldes e produtos seu aprendizado vai sendo avaliado por ele mesmo. Mas, isso 

não impede que, na plataforma, sejam disponibilizados outros recursos de 

autoavaliação, como questionários, entre outras possibilidades. 

Foi realizada uma ampla revisão bibliográfica integrativa, cujos resultados 

são apresentados neste estudo e, em decorrência desse trabalho, observou-se que 

há múltiplas possibilidades tecnológicas e didático-metodológicas relacionadas com 

diversas versões, composições e utilizações da plataforma MOOC. Portanto, essas 

possibilidades e sua eficiência requerem decisões e ações tecnológicas e 

pedagógicas da parte de gestores e educadores interessados em oferecer conteúdo 

de ensino usando a plataforma MOOC. 

Além disso, houve também uma ampla observação sobre a diversificada 

oferta de videoaulas sobre modelagem de vestuário que foram postados na 

plataforma digital Youtube, sendo que esses produtos audiovisuais podem e são 

acessados pela rede Internet. 
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As características gerais do que foi observado, de maneira geral, ocorre que 

o conteúdo dos produtos audiovisuais pedagógicos sobre modelagem de vestuário: 

 

É produzido de maneira amadora ou caseira, cuja qualidade técnica varia de 

acordo com a qualidade da iluminação, o posicionamento e a qualidade da câmera 

de filmagem, as condições do ambiente de trabalho e, ainda, a disposição para o 

uso dos instrumentos e para a demonstração de ações, moldes e peças de 

vestuário; 

É filmado em um ambiente que, pelo menos minimamente, caracteriza um 

ateliê de costura. Algumas vezes, as ações, os instrumentos e os produtos são 

mostrados em um suporte vertical, podendo ser uma parede. Mas, noutras vezes, o 

suporte dos materiais e das ações é horizontal; 

Há uma pessoa atuando como instrutora que, com maior ou menor fluência 

expressivo-comunicativa e didática, dirige suas ações à lente da câmera. Assim, 

comunica-se a distância e de maneira assíncrona com a assistência interessada no 

conteúdo, enquanto manipula instrumentos e realiza operações, confeccionando 

moldes e peças de vestuário; 

 

Os diversos produtos audiovisuais com conteúdo didático sobre modelagem 

de vestuário não são, entretanto, hierarquizados, organizados e propostos como um 

curso ou um programa de estudos aplicados; 

Por sua vez, a plataforma MOOC foi concebida para oferecer cursos online. 

Portanto, considera-se que os produtos didáticos audiovisuais que já são acessíveis 

na rede Internet e outros que venham a ser produzidos podem e devem ser 

selecionados, hierarquizados, organizados e disponibilizados em uma plataforma, 

para compor cursos ou programas sobre modelagem de vestuário; 

Além disso, a plataforma MOOC dispõe de outros recursos que podem ser 

usados para disponibilizar outros materiais didáticos, além dos produtos audiovisuais 

já existentes ou que venham a ser produzidos, como arquivo digitais com texto 

escrito, imagens fixas, arquivos de áudio, ilustrações, infográficos, etc. 

Diante do exposto, o problema característico deste estudo é relacionado 

com a proposição de framework conceitual, para produção, seleção, hierarquização, 

organização e oferta de recursos e produtos didáticos na plataforma MOOC. Seja 
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como curso ou programa de ensino a ser ofertado ao público em geral através da 

rede digital Internet. 

Como suas principais características, esses cursos ou programas de ensino 

são suportados na plataforma MOOC e acessados na rede digital Internet pelo 

sistema hipermídia web. O campo didático-pedagógico previamente escolhido para a 

proposição do framework analítico antes de sua generalização é o ensino de 

modelagem de vestuário. Por se tratar de um ensino teórico prático e por se 

considerar que os recursos estudados são próprios para este tipo de estudo. 

Em princípio, o artefato é proposto para orientar professores ou gestores de 

ensino de Moda, institucionalizados ou autônomos, sobre as demandas específicas, 

os requisitos e as providências necessárias, para organizar a oferta de cursos ou 

programas de estudo sobre modelagem de vestuário.  

Em síntese, o problema observado e enfrentado nesta pesquisa aplicada é a 

falta de orientação, específica e detalhada, a professores e gestores, para 

organização de cursos ou programas de ensino, com ênfase nos recursos 

tecnológicos de videoaulas para a mídia MOOC. Considera-se também como parte 

do problema a avaliação, a seleção e a organização de conteúdos audiovisuais no 

formato de videoaulas, entre outros, que já estão disponíveis ou que serão 

produzidos para Educação a Distância online, com autoavaliação dos participantes. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Esta pesquisa tem como finalidade a construção de uma tese de doutorado que 

se realiza através dos seguintes objetivos: 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Propor um framework conceitual da mídia digital MOOC, com ênfase nas 

videoaulas, como recursos audiovisuais dinâmicos mais completos e recorrentes. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

•Organizar fontes livres de informação online sobre os temas de interesse, Bare 

Fhasion MOOC, Plataforma MOOC TIMTec, Tutoriais/videoaulas Plataforma 

YouTube; 

•Identificar potencialidades e limitações no uso da hipermídia MOOC, no 

processo de ensino e aprendizagem a distância; 

•Estudar como o conteúdo instrucional de Modelagem do Vestuário é 

comunicado em videoaulas. 

•Apresentar as possibilidades de ensino instrucional da hipermídia MOOC para o 

ensino de modelagem de peças básicas de vestuário de moda; 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Os estudos realizados considerando o Ensino a Distância (EaD) têm 

aumentado com o passar do tempo. Um exemplo de tipo de EaD que vem sendo 

abordado nas pesquisas científicas atuais, desde o ano de 2008, são os Massive 

Open Online Courses (MOOCs) - Cursos Online Abertos Massivos, considerados um 

recente método de aprendizagem online em educação, ainda em desenvolvimento, e 

que fornece serviços de aprendizagem que utilizam vídeos, questionários, blogs e 

outros materiais online (XIAO E PARDAMEAN, 2016). 

Existem prós e contras quanto a adoção dos MOOCs. Como exemplo de 

vantagens da utilização dos MOOCs para o ensino, tem-se a facilidade de acesso 

aos cursos oferecidos (somente é necessário acesso a internet), a quantidade 

massiva de alunos que podem ser atingidos, a heterogeneidade dos alunos 

(podendo estes serem de classes sociais, idade, cultura, línguas diferentes), como 

também podem estar localizados nos mais diferentes pontos geográficos. 

Conole (2015) aponta o fato de se tratarem de cursos livres e promotores de 

abertura educacional, como sendo uma característica que promove os MOOCS 

como apoiadores da inclusão social. Oferecem aos alunos a possibilidade de ampliar 

seus conhecimentos, pelo estudo de tópicos de interesse que não ensinados nas 

escolas de ensino tradicional, e explorar disciplinas que venham a auxiliar 
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futuramente nas suas escolhas acadêmicas e profissionais, além de possibilitar 

estudos em educação continuada. 

O desejo do aluno de aprender sobre um novo tópico ou para ampliar o 

conhecimento atual, a curiosidade sobre MOOCs, para desafio pessoal e desejo de 

obter tantos certificados de conclusão quanto possível, são os principais motivos 

pelos quais os estudantes buscam esta hipermídia (COELHO et al., 2015). 

Os MOOCs são conectados as redes sociais, meio pelos quais 

proporcionam a “experiência interativa de aprender” (CONOLE, 2015), e a facilidade 

de acesso a um especialista reconhecido em um campo de estudo, e uma coleção 

de recursos online de acesso livre, representam para Coelho et al. (2015) 

características potencializadoras dos MOOCs. 

Estes são capazes de aumentar a participação no ensino superior, 

contribuindo para inclusão social, a disseminação do conhecimento, a divulgação da 

inovação e internacionalização das instituições de ensino superior (TEIXEIRA et al., 

2016). Conole (2015) complementa, apontando o acesso limitado ao ensino superior 

como um fato responsável por levar as pessoas a procurar os MOOCs, fazendo-as 

transpor limitações financeiras ou de mobilidade. 

O autor Conole (2015) também enfatiza como boas razões para instituições 

de ensino superior oferecer MOOCs, a possibilidade em ofertar conteúdo científico 

ao público em geral e, permitir aos alunos reunir créditos para as suas qualificações 

de forma mais flexível através da aprendizagem online. 

Porém, como desvantagem, por se tratar de uma metodologia massiva, o 

índice de desistência dos alunos é muito alto. Fidalgo-Blanco, Sein-Echaluce e 

García-Peñalv (2016) relataram em seu estudo que cerca de 50% abandonaram os 

cursos. Essa evasão pode se dar por vários motivos, entre eles o desinteresse pelo 

programa apresentado como também a falta de personificação, falta de interação 

direta entre aluno – professor. 

Outro ponto vulnerável é a complexidade de gestão de um MOOC, por 

envolver vários aspectos logísticos, tecnológicos, pedagógicos e financeiros 

(TEIXEIRA ET AL, 2016). 

Yousef (2015) coloca como limitantes os aspectos dos cursos centrados no 

professor, falta de avaliação eficaz e feedback, a falta de interação entre os alunos e 
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o conteúdo de vídeo, a diversidade de participantes MOOC e a ausência de 

interação face-a-face. Teixeira et al. (2016) ainda traz os fatos dos MOOCs serem 

projetados para um número indefinido de participantes, o que pode resultar em alta 

heterogeneidade de perfis, com diversos estilos de aprendizagem e conhecimento 

prévio, além de contextos de participação e diversidade de plataformas online. 

Considerando os prós dos MOOCS relatados anteriormente e os contras, a 

partir do que se pôde conhecer como benefícios e limitações destas outras 

experiências narradas, além da influência das políticas educacionais, 

comunicacionais, técnicas e tecnológicas, e financeiras das organizações, buscou-se 

aqui reunir informações e formar conhecimento para orientar a atividade dos 

provedores e gestores ao definirem as características dos MOOCs, principalmente 

nos aspectos de apresentação audiovisual do conteúdo. O trabalho gerencial de 

gestão da mídia e sensorialidade da interface gráfica e videográfica, requer para o 

processo de desenvolvimento e adequação dos artefatos tecnológicos envolvidos, a 

condução por meio de uma equipe multidisciplinar, menor ou maior.  

A equipe deve ser composta de profissionais de várias áreas e a atuação 

para viabilidade efetiva das propostas será por interação de conhecimentos, 

atividades e tarefas, nos termos organizacionais das instituições provedoras, nas 

condições de suas capacidades, para a construção de configuração que assegure a 

comunicação didática e a aprendizagem online autorregulada.  

Do que foi observado na Web nas hipermídias instrucionais audiovisuais, 

vídeos de Modelagem do vestuário na plataforma YouTube, que são o principal 

recurso tecnológico nos MOOCs, encontrou-se expressiva quantidade de ofertas de 

conteúdos. Nestes documentos de vídeos na plataforma digital de contexto aberto, 

acessível, reutilizável, identificou-se que não são conteúdos mediados 

pedagogicamente, e didaticamente não apresentam qualidade de expressão 

audiovisual do conteúdo. Esta condição deixa espaço para o desenvolvimento de 

novas tecnologias digitais de informação e comunicação com recursos educacionais 

que promovam o processo de ensino e aprendizagem. 

Justifica-se, portanto, a importância de aprofundar os estudos, 

principalmente por se tratar de um fenômeno recente e expressivo, que mobiliza 

diferentes organizações e instituições provedoras, seus professores e gestores 

educacionais, e desenvolvedores interessados em ofertar MOOCs para um amplo 
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público. O framework conceitual disponibilizará elementos gerais, elementos básicos 

e suas relações representadas por elementos articulados, relativos à gestão gráfica 

e tecnológica videodigital no desenvolvimento e comunicação didática instrucional 

por videoaulas, no ensino e aprendizagem online de Modelagem do Vestuário. 

A justificativa social desta pesquisa se constitui pelo contexto de atuação 

profissional da autora como professora efetiva no Curso de Bacharelado em Moda 

da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). E pela intenção em aplicar 

a proposta de tese incialmente como atividade de extensão universitária para 

disponibilizar o conhecimento de Moda de forma aberta, por meio dos MOOCs.  

 

1.4.1 Ineditismo 

 

Através das pré-buscas e busca durante a Revisão Sistemática de Literatura 

(RSL), elaborada em 2015-2016 e refeita no período de 2016/2 a 2017/1 em todas 

as etapas até a leitura dos resumos para seleção dos artigos para o portfólio de 

análise, por problema ocorrido com o software de gerenciamento bibliográfico 

Endnote, desde as pesquisas exploratórias para definição dos termos, palavras-

chave para formar a equação de busca nas bases SCOPUS, Web of Knowledge, 

Eric, Scielo e Proquest, não houve retorno de trabalhos que abordassem o objeto 

interdisciplinar de pesquisa: MOOCs de Moda num primeiro momento, e videoaulas 

abertas de ensino instrucional de Modelagem do Vestuário. 

Na busca definitiva para a RSL, após estudos e testes, foi necessário definir 

o termo amplo MOOC estabelecendo filtros para o foco da revisão, na busca por 

documentos finais aproximados do escopo de tema e objeto de pesquisa, que 

trouxeram também informações gerais sobre MOOCs, e apresentaram análise ou 

proposta de cursos online abertos e massivos. 

Apesar dos resultados das buscas pelo termo MOOC terem aumentado 

progressivamente desde o ano de 2014, quando dos primeiros testes de buscas 

como pesquisa exploratória deste tema geral para a disciplina de Métodos de 

Pesquisa em Engenharia e Gestão do Conhecimento, principalmente a base de 

dados SCOPUS, os estudos sobre MOOCs se mostraram significativamente 

diversificados quanto aos temas centrais de abordagem, como apontaram 
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Liyanagunawardena, Adams e Williams (2013) na primeira revisão sistemática sobre 

MOOCs. 

Tanto nas buscas, quanto nos documentos finais de análise dos modelos de 

MOOC não houve ocorrência de estudos que tratassem, nem sobre conhecimento 

de Moda e nem sobre MOOCs para ensino instrucional de Modelagem do Vestuário 

ou conteúdos similares. 

A busca específica na base Proquest se deu no segundo semestre de 2016 

com os mesmos termos pesquisados nas bases de dados, não tendo retornado 

resultados aproximados aos termos pesquisados. 

Não foram encontrados modelos de MOOC na área de Moda com foco em 

Modelagem de Vestuário no meio web. 

Na busca para análise dos primeiros cinquenta (50) vídeos na plataforma 

digital YouTube, considerou-se como relevantes os resultados de pesquisa, que 

retornou, além dos seis (06) vídeos de temas diversos, quarenta e quatro (44) vídeos 

com tema de Modelagem para o vestuário de variados tipos de modelos como 

blusas, calças, saias, camisetas, short, vestido de festa, dicas e orientações, etc. 

A originalidade da pesquisa, além da ampla lacuna nos resultados nas bases 

de dados, e dos estudos consultados e analisados (Quadro 1), se dá na 

possibilidade de desenvolvimento futuro de recursos tecnológicos para plataformas 

MOOC, principalmente audiovisuais, videodigitais, com qualidade para efetivação de 

comunicação didática do conhecimento de Moda, que contribuirá de forma a 

sustentar educacional e instrucionalmente a aprendizagem autorregulada em ações 

formais e informais de ensino, podendo privilegiar diversos campos de educação 

tecnológica, corporativa, continuada, na disseminação, compartilhamento e criação 

de conhecimento. 

 

Quadro 1 - Lacunas de pesquisa dos artigos analisados. 

N

Nº 

 

Artigo/Autoria 

 

Lacuna 

1

1 

 

Yousef et al. (2015) 

O estudo mostra que é crucial investigar técnicas de análise de aprendizagem para 

promover o monitoramento, conscientização, auto-reflexão e feedback em ambientes 

bMOOC, bem como desenvolver novos métodos de avaliação, como avaliação de pares, 

auto avaliação e E-avaliação que refletem a natureza aberta e maciça de MOOCs. 

2 Após a proposta de uma estrutura de aprendizagem, o próximo passo é criar outros 
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2 Conole (2015) experimentos em ambientes reais e fazer grupos experimentais usarem o sistema. No 

trabalho futuro, um grupo experimental com participantes reais usando o mesmo MOOC 

será criado para investigar como diferentes caminhos de aprendizagem são gerados e 

coletar feedback dos participantes. 

3

3 

Fidalgo-Blanco, Sein-

Echaluce e García-

Peñalvo (2016) 

A pesquisa futura deve se concentrar na melhor forma de usar os sistemas de 

gerenciamento de conhecimento nos MOOCs para classificar e organizar recursos, bem 

como para facilitar a busca e posterior implementação. 

4

4 

 

Buchem et al. (2015) 

Outros aspectos cruciais como o design instrucional e os métodos de treinamento físico não 

podem ser discutidos neste artigo devido a restrições de comprimento. Esses e outros 

projetos serão testados no estudo do usuário do FMOOC e fornecerão informações 

empíricas sobre os potenciais de aprendizagem aprimorada wearable para um 

envelhecimento saudável. 

5

5 

 

Gynther (2016) 

Redesign do modelo, fazer um teste gamma do modelo, explorar novas mudanças. 

6

6 

Xiao e Pardamean 

(2016) 

Estudar cada usuário no sentido de aprimorar o modelo da interface. 

A autora (2018), a partir dos dados da pesquisa. 

 

Durante o período do curso de doutorado foram realizadas as pesquisas 

científicas até a proposição do framework conceitual de elementos da mídia digital 

MOOC, para ensino instrucional auto avaliativo de Modelagem do Vestuário, 

considerado como resultado parcial do processo de conhecimento gerado pela tese 

desta pesquisa. 

 

1.4.2 Aderência do objeto de pesquisa ao PPGEGC EGC UFSC 

 

Esta proposta de tese visa um framework conceitual de ensino a distância e 

online na área de Moda, por meio da hipermídia de grande amplitude MOOC, com 

ênfase no recurso tecnológico digital de videoaulas, aproveitando os ensinamentos 

aprendidos principalmente nas disciplinas do PPGEGC UFSC: Fundamentos de 

Mídia e Conhecimento, Gestão da Mídia e Sensorialidade, Desenho Instrucional, 

Semiótica, Estética e Conhecimento, Desenvolvimento Humano e Gestão, 

Organizações Intensivas em Conhecimento e a disciplina MOOCs - Cursos Online 

Abertos e Massivos no PPGE UFSC, cursadas ao longo de quatro anos. 
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1.4.2.1 IDENTIDADE 

 

A apresentação desta pesquisa para identificar como o objeto se relaciona 

com o objeto de formação e pesquisa do EGC, programa de pós-graduação da 

UFSC de abordagem interdisciplinar, que tem o conhecimento como seu objeto de 

pesquisa e capacita seus egressos a “desenvolver o conhecimento técnico-científico 

na aplicação de métodos, práticas e instrumentos que contribuam para o 

conhecimento (coletivo, organizacional ou regional) e, especificamente, para o 

avanço dos Sistemas de Gestão do Conhecimento” (EGC, 2018), parte da 

caracterização e abordagem metodológica que se utiliza para responder a 

determinada questão, problema de pesquisa.  

A caracterização desta pesquisa é de abordagem qualitativa do problema, 

com etapas anteriores de pesquisa exploratória, descritiva, aplicada e de campo 

quanto a definição dos seus objetivos e procedimentos técnicos metodológicos de 

pesquisa bibliográfica e documental. A natureza aplicada da pesquisa se 

caracterizou pela aplicação do conhecimento investigado e sistematizado na 

constituição de um framework conceitual, estrutura gráfico-representativa. Os 

procedimentos metodológicos constam detalhados no capítulo II. 

 

1.4.2.2 ESTRUTURA CONTEXTUAL 

 

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento 

(PPGEGC) se estrutura em três áreas de concentração: Engenharia do 

Conhecimento, Gestão do Conhecimento e Mídia do Conhecimento. esta pesquisa 

se enquadra diretamente na área de concentração “Mídia e Conhecimento”. Para 

esta área especificamente, o programa adota uma “visão de mundo conexionista” e 

define o conhecimento como resultado do encontro de actantes humanos ou não 

humanos na geração de valor (EGC, 2018). 

A linha de pesquisa seguida dentro da área principal de Mídias e 

Conhecimento é: “Mídia e Conhecimento na Educação”. Conforme informação do 

site do EGC (2018), esta linha de pesquisa conta com os trabalhos que buscam 

aumentar a eficiência do processo de ensino utilizando meios tecnológicos. Tem 
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como foco facilitar a colaboração e a educação a distância e a educação baseada 

em tecnologias multimídia. 

O objeto de pesquisa MOOC – videoaulas se relaciona com o objeto de 

formação e pesquisa do EGC, o conhecimento, pela característica de mídia do 

conhecimento, que leva a informação de um nível ao subsequente, proporcionando 

a apreensão do conhecimento como “processo de associativo” (PERASSI; 

MENEGHEL, 2011). Este estudo está alinhado com o panorama da utilização do 

conhecimento resultante de ações humanas e não humanas para geração de valor, 

neste caso a criação de um framework conceitual da mídia digital MOOC, 

aumentando assim, a eficiência do processo educacional com a utilização de uma 

hipermídia educacional massiva. 

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento 

– PPGEGC tem como missão: promover o ensino, pesquisa e extensão, de forma 

interdisciplinar, sobre o conhecimento como elemento agregador de valor para 

sociedade (EGC, 2018). Sendo o conhecimento o principal objeto de formação e 

estudo do PPGEGC e elemento indispensável para elaboração do artefato objetivo 

principal deste estudo.  

Apesar de o termo interdisciplinaridade sofrer grandes variações de 

concepções os autores (WEBER; LUCCHETTA; CANDIDO; SBARDELOTTO, 2014), 

observaram que todas elas se fundamentam na integração entre as disciplinas ou 

áreas de conhecimento. Para Holley (2017) os indivíduos partícipes no processo de 

interdisciplinaridade trabalham com conhecimento de disciplinas múltiplas. Trata-se 

de uma pesquisa científica multidisciplinar e interdisciplinar, já que os conhecimentos 

relacionados a hipermídia MOOC, Moda e Educação são interdisciplinares na 

construção do framework conceitual. 

Considerando a interdisciplinaridade como sendo duas ou mais disciplinas 

que interagem entre si, desde “a comunicação das ideias até a integração mútua dos 

conceitos, da epistemologia, da terminologia, da metodologia, dos procedimentos, 

dos dados e da organização da pesquisa” (JAPIASSU; MARCONDES, 2001), 

considera-se esta pesquisa de tese aderente ao PPGEGC, já que une, duas 

diferentes áreas de conhecimento de origem para gerar um novo artefato 

interdisciplinar. 
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1.4.2.3 REFERÊNCIA FACTUAL 

 

Uma pesquisa realizada utilizando a base de dados de dissertações e teses 

do programa, resultou em trabalhos anteriores que se contextualizam nos fatores de 

identificação desta pesquisa quanto aos temas principais, separadamente, MOOC e 

Moda. O quadro 2 abaixo lista os estudos encontrados.  

 

Quadro 2 - Dissertações e teses do PPGEGC UFSC sobre MOOC, Moda e EaD. 

M
O

O
C

 

Título Autores/Ano Nível de Formação Orientadores 

Avaliação e seleção de plataforma para 

cursos online abertos e massivos em 

instituições de ensino superior. 

 

(EBONE, 2015) 

 

Mestrado 

Orientador: 

Prof. Dr. Rogério Cid Bastos 

Coorientadora: 

Prof.ª Dr.ª Lia Caetano Bastos 

Processos flexíveis para a produção de 

materiais didáticos para a EAD: 

recomendações pautadas na 

perspectiva interdisciplinar 

 

(BLEICHER, 

2015) 

 

 

Doutorado 

Orientador: 

Prof. Dr. Tarcísio Vanzin 

Coorientadora: 

Prof.ª Dr.ª Vânia Ribas Ulbricht 

Avaliação da qualidade da informação 

de cursos massivos: um estudo de 

caso do TELELAB 

 

(BIAGIOTTI, 

2016) 

 

 

Mestrado 

Orientador: 

Prof. Dr. Rogério Cid Bastos 

Coorientador: 

Prof. Dr. Márcio Vieira de Souza 

Análise da usabilidade e experiência do 

usuário: um estudo de caso de um 

curso da plataforma TIM Tec 

 

(MENDES, 2018) 

 

Mestrado 

Orientadora:  

Prof.ª Dr.ª Araci Hack Catapan 

Coorientador:  

Prof. Dr. Fernando José Spanhol 

M
O

D
A

 

Criação e compartilhamento do 

conhecimento da área de moda em um 

sistema virtual integrado de 

informações 

 

 

(FILHO, 2011) 

 

 

Doutorado 

Orientadora: 

Prof.ª Dr.ª Édis Mafra Lapolli 

Coorientadora: 

Prof.ª Dr.ª Vânia Ribas Ulbricht 

Disseminação do conhecimento de 

moda na comunicação digital de 

marcas populares de vestuário e 

acessórios 

 

(SCHMIEGELOW, 

2016) 

 

Mestrado 

Orientador:  

Prof. Dr. Richard Perassi Luiz de Sousa 

Coorientador:  

Prof. Dr. João Bosco da Mota Alves 

E
a
D

 

Diretrizes para práticas de gestão do 

conhecimento na educação a distância 

 

(ALARCON, 2015) 

 

Doutorado 

Orientador:  

Prof. Dr. Fernando José Spanhol 

Coorientador:  

Prof. Dr. Gregório Varvaki 

Gestão em educação a distância: um 

framework baseado em boas práticas 

 

(NUNES, 2017) 

 

Doutorado 

Orientadora:  

Prof.ª Dr.ª Marina Keiko Nakamaya 

Coorinetador:  

Prof. Dr. Ricardo Azambuja Silveira 

Recursos Educacionais Abertos (REA) 

no Brasil: construção de um modelo 

ecossistema de REA 

 

(TEODOROSKI, 

2018) 

 

Doutorado 

Orientadora:  

Prof.ª Dr.ª Marina Keiko Nakayama 

Coorinetador:  

Prof. Dr. Ricardo Azambuja Silveira 

Fonte: A autora (2018), a partir dos dados da pesquisa. 

 

Seguem informações sobre os principais objetivos das dissertações e teses 

identificadas: 
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- A dissertação de Ebone (2015) teve como objetivo principal aplicar um 

modelo para selecionar uma plataforma para MOOCs. 

- A tese de Bleicher (2015) propôs, a partir dos pressupostos das 

Comunidades de Práticas (COPs), dos Massive Open Online Courses (MOOCs) e 

do Design Thinking (DT), recomendações que possam contribuir para que as 

equipes multidisciplinares de produção de material didático para EaD obtenham 

melhorias no desenvolvimento de suas Atividades Intensivas em Conhecimento e 

também, e como consequência, consigam flexibilizar seus processos. 

- A dissertação de Biagiotti (2016) avaliou a qualidade da informação em 

cursos massivos (MOOCs), mais especificamente através de um estudo de caso do 

Telelab. 

- A dissertação de Mendes (2018) elaborou heurísticas voltadas à análise de 

usabilidade e experiência do usuário em cursos da plataforma MOOC TIM Tec. 

- A tese de Filho (2011) visou promover a criação e o compartilhamento do 

conhecimento na área de Moda utilizando ferramentas de tecnologia da informação 

e comunicação. Este é o trabalho mais próximo do tema geral desta pesquisa. 

- A dissertação de Schmiegelow (2016) descreveu os processos de 

disseminação do conhecimento de Moda na comunicação de quatro marcas 

populares de comércio de produtos de vestuário e acessórios (possui temas 

principais semelhantes aos da presente pesquisa). 

- A tese de Alarcon (2015) gerou diretrizes para implantação de Práticas de 

Gestão do Conhecimento (PGCs) no contexto da Educação a Distância (EAD), tendo 

como foco o processo de produção de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs). 

- A tese de Nunes (2017) desenvolveu um framework voltado à gestão da 

educação a distância, com base em melhores práticas. 

- A tese de Teodoroski (2018) propôs um modelo de descrição e explicação 

das ações relacionadas ao Recursos Educacionais Abertos (REA) no Brasil, bem 

como dos papéis desempenhados pelos atores envolvidos, tomando uma 

perspectiva de um ecossistema. 

Quanto aos estudos de dissertações e teses encontrados na base de dados 

do PPGEGC, pôde-se identificar que: as pesquisas sobre MOOCs e Moda são 

recentes no programa, sendo que o primeiro trabalho foi defendido em 2011. 
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Também se observou que não existem estudos de dissertação ou tese defendidos 

no programa que façam a correlação entre os dois temas MOOC e Moda. Sendo 

assim, evidencia-se o diferencial deste estudo e o ineditismo para o programa 

presentes nesta pesquisa de tese. 

 

1.5 ESTRUTURA DO RELATÓRIO DE PESQUISA 

 

Este relatório de pesquisa de tese para curso de doutorado está estruturado 

nas seções indicadas resumidamente abaixo: 

Capítulo I - Introdução - Tema, Problema, Objetivos gerais e específicos; 

Justificativa - Ineditismo e originalidade do tema, Aderência da tese ao programa de 

Pós-graduação e Caracterização da pesquisa e indicação da Abordagem 

Metodológica; Estrutura do relatório de pesquisa. 

Capítulo II - Procedimentos Metodológicos - Apresenta e descreve a 

metodologia que delineia a pesquisa e a execução das etapas até o momento. 

Capítulo III - Revisão Integrativa - Revisão Sistemática de Literatura dos 

conceitos teóricos e modelos relativos à MOOCs. 

Capítulo IV - Apresentação dos dados, resultados e análise - Descrição e 

análise dos recursos da linguagem audiovisual das Videoaulas em seus aspectos 

positivos e negativos. 

Capítulo V - Interpretação, síntese dos resultados – Framework conceitual 

de elementos da mídia digital MOOC: Tecnologia pedagógica com ênfase em 

Videoaulas. Aspectos e categorias para a proposição do artefato: (1) Elementos 

básicos de estruturação e categorias gerais do Framework conceitual; (2) Elementos 

articuladores e subcategorias de composição do Framework conceitual; (3) 

Considerações sobre a descrição da observação dos recursos da linguagem 

audiovisual. (4) Categorias de linguagem audiovisual – videoaulas. 

 

Segue descrição dos procedimentos metodológicos no capítulo II. 
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Como modalidade de pesquisa científica, trata-se de “procedimento 

sistemático e intensivo, que tem por objetivo descobrir e interpretar os fatos inseridos 

em uma determinada realidade” (SILVEIRA; CÓRDOVA; 2009).  

O desenho metodológico de pesquisa designa o percurso de investigação 

identificando o tipo de abordagem metodológica que se utilizou para responder a 

determinada questão. Implicando, assim, a definição de certas características 

básicas do estudo. 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Quanto à abordagem do problema é do tipo de pesquisa qualitativa, que se 

constitui de um processo de interpretação de uma realidade a ser descoberta e 

representada pelo pesquisador na forma de observações, anotações, gravações e 

documentos, avaliando o desenvolvimento natural dos acontecimentos sem haver 

manipulação ou estimulação referentes à realidade.  

São etapas do processo geral de pesquisa e características do 

desenvolvimento da pesquisa qualitativa: 1) Formulação do Problema; 2) Revisão de 

Literatura; 3) Coleta de Dados; 4) Análise de Dados; 5) Relatório de Resultados 

(SAMPIERI, COLLADO e LUCIO, 2013, p.41). 

As metas principais deste enfoque são descrever, compreender e interpretar 

os fenômenos, por meio das percepções e dos significados produzidos pela 

experiência dos participantes, sendo o pesquisador também um participante na 

coleta de dados, realizada sem medição numérica.  

Os dados qualitativos são descrições detalhadas de situações, eventos, 

pessoas, interações, condutas observadas e suas manifestações. A análise dos 

dados consiste em descrever informação e desenvolver temas. A teoria é construída 

a partir dos dados empíricos obtidos e analisados. São características gerais da 

pesquisa de enfoque qualitativo na compreensão dos autores Sampieri, Collado e 

Lucio (2013, p.33-38). 
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A construção dos argumentos, a “técnica para expor os argumentos” ao 

longo da tese, trata-se da Progressão (MARCONI; LAKATOS, 2016, p. 232), que 

relaciona os diferentes elementos, porém encadeando-os em sequência lógica, 

havendo sempre relação entre elementos subjacentes. 

 

Quanto aos objetivos a pesquisa, no primeiro momento, é do tipo de 

investigação exploratória na busca pela ampliação das informações iniciais e 

conhecimentos sobre a identificação do tema e problema de pesquisa tornando-o 

explícito. Proporciona as definições de escopo do tema e identificação de lacunas no 

conhecimento já disponibilizado.  

É uma abordagem que procede ao levantamento de informações do 

fenômeno para aprofundamento de seu conhecimento, e proporciona adquirir 

familiaridade com o tema de estudo. 

A pesquisa em relação aos objetivos, na segunda etapa, é investigação 

descritiva dos fatos, pois buscou caracterizar “com exatidão os fenômenos de 

determinada realidade” (TRIVIÑOS, 1987, P. 110), OBSERVANDO e referindo 

conceitualmente os objetos de pesquisa de forma estrutural.  

Objetivamente, ainda, trata-se de pesquisa aplicada que tem por finalidade 

desenvolver conhecimentos para a aplicação prática, dirigidos para a solução de 

problemas específicos (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 35).  

A pesquisa aplicou o conhecimento investigado e sistematizado na 

constituição de um framework conceitual, que se trata de uma estrutura complexa de 

elementos interdependentes que se relacionam funcionalmente de forma integrada, 

permitindo que as informações coletadas façam sentido. 

Como um modelo, o framework é uma construção mental com intenção de 

acessar a realidade concreta, não diretamente observável na realidade, capaz de 

representá-la fidedignamente, e de explicar a totalidade do fenômeno de forma 

resumida e por representação simplificada em correspondência racionalmente 

explicada pela mente, tornando o fenômeno inteligível. “Por baixo de todos os 

fenômenos existe uma estrutura invariante e é por este motivo que ela é objetiva;” 

(MARCONI; LAKATOS, 2016, p.93). 

Houve pesquisa de campo para coleta de dados junto a pessoas, para a 

elaboração do framework com especialistas técnicos das áreas profissionais que 
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envolvem o desenvolvimento de MOOCS: designer gráfico web e programador em 

computação, para questionamentos simples sobre o funcionamento e a estrutura dos 

sistemas digitais e das interfaces gráficas dos MOOCs observados na etapa 

exploratória.  

A pesquisa de campo foi continuada a partir do exame de qualificação na 

abordagem para avaliação do framework conceitual junto a especialistas das áreas 

de Ensino de Moda, Ensino a Distância - professores e gestores educacionais de 

organizações educativas institucionais, e profissionais de Produção Audiovisual, por 

meio de questionário online com escala Likert considerando os elementos básicos, 

os elementos articuladores e as categorias videodigitais das videoaulas do 

framework conceitual da mídia digital MOOC. 

Quanto aos procedimentos metodológicos, Silveira e Córdova (2009, p. 36-

37) apontam que, no exame detalhado para a resolução do problema, aborda-se um 

aspecto da realidade que se torna o objeto de investigação, sendo nesta pesquisa 

os MOOCs, e especialmente os Tutoriais/Videoaulas do conteúdo de Modelagem do 

Vestuário da Plataforma YouTube (Figura 1).  
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Figura 1 - Procedimentos Metodológicos da Pesquisa. 

 

Fonte: A autora, (2018). Adaptada de Schmiegelow (2016). 

 

Quanto aos procedimentos técnicos da parte prática de coletas de dados 

foram realizados procedimentos metodológicos de pesquisa bibliográfica de fontes 

de material já elaborado e pubicado em artigos científicos, dissertações, teses e 

livros. Houve também pesquisa documental em fontes digitais do meio web 

dispersas e sem tratamento analítico. Tratam-se de fontes primárias, sem tratamento 

analítico “podem ser feitas no momento em que o fato ou fenômeno ocorre, ou 

depois” (MARCONI; LAKATOS, 2016, p. 157). 

Portanto, os procedimentos técnicos metodológicos envolveram diferentes 

momentos. As etapas de pesquisa exploratória e pesquisa descritiva 

compreenderam às ações investigativas de identificação, seleção e descrição e 
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análise dos dados. Enquanto as etapas de pesquisa aplicada e pesquisa de campo 

corresponderam às ações de construção e avaliação do framework conceitual. 

 

2.2 DELIMITAÇÃO DO UNIVERSO 

 

Os limites estabelecidos para a investigação em relação ao assunto e tema 

geral são os MOOCs para disseminação e compartilhamento do conhecimento de 

Moda, com foco no ensino básico da produção de Vestuário, conteúdo de 

Modelagem do Vestuário, e as possibilidades gráficas e tecnológicas de adequações 

audiovisuais do vídeo digital, compreendido como recurso tecnológico digital 

eficiente para a comunicação didática na mídia massiva.  

O problema observado e tratado nesta pesquisa aplicada é a falta de 

orientação, específica e detalhada, a professores e gestores, para organização de 

cursos ou programas de ensino, com os recursos da mídia MOOC e da rede 

Internet.  

Compõe, principalmente o problema a avaliação, a seleção e a organização 

de conteúdos audiovisuais, que já estão disponíveis ou que serão produzidos para 

Educação a Distância online, com autoavaliação dos participantes. 

A temporalidade do estudo abrange o período de 2008-2018, com âmbito do 

desenrolar do fenômeno dos MOOCs ser o campo de investigação digital na 

web/Internet. A perspectiva da abordagem do objeto, as mídias digitais, é estrutural. 

Compreendendo a mídia como a “parte física da informação que expressa a parte 

conceitual dos fenômenos perceptíveis (PERASSI, 2015). O nível de investigação se 

deu entre as pesquisas exploratórias, descritiva e aplicada. E os procedimentos 

técnicos metodológicos foram executados por pesquisa bibliográfica, documental e 

de campo. 

Em relação ao tipo de amostragem, quando se decide por estudar todo o 

universo da pesquisa ou apenas sobre uma amostra da realidade, que deve ser 

representativa ou significativa, nesta pesquisa foram observadas, descritas e 

analisadas o total de vinte (20) videoaulas abertas hospedadas na plataforma digital 

YouTube, de finalidade instrucional para disseminação e compartilhamento do 

conhecimento de Moda, mais especificamente de Modelagem do Vestuário.  
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2.3 ANÁLISE DE DADOS DAS FONTES BIBLIOGRÁFICAS DA REVISÃO 

SISTEMÁTICA E INTEGRATIVA DE LITERATURA 

 

O método seguido inicialmente, numa primeira busca exploratória, para 

adequação dos termos e expressões de busca na base interdisciplinar Scopus foi o 

protocolo para Revisão Sistemática de Literatura (RSL) de Major (2010)1. Este 

protocolo foi considerado neste relatório de pesquisa, adotando-se algumas 

orientações para o presente estudo, como o registro de Conhecimentos 

Antecedentes que foram registrados nos Aspectos Históricos na subseção em 3.1.1, 

e não como parte do protocolo. 

O método de referência adotado como processo para a RSL (Figura 24), na 

continuação das buscas, nas pré e pós-buscas exploratórias nas bases de dados 

eleitas, foi o Sistematic Search Flow (SSF) de Ferenhof e Fernandes (2014)2, cujas 

etapas podem ser observadas na Figura 2. 

 

Figura 2 - Representação do Método Sistematic Search Flow (SSF). 

 

Fonte: Ferenhof e Fernandes (2016b). 

 

                                            

1 Ver: Major, Louis. (2010). Systematic Literature Review Protocol: Teaching Novices Programming Using Robots. Keele 

University, Staffordshire. Disponível em 

https://community.dur.ac.uk/ebse/resources/studies/protocol/teaching_programming_with_robots_protocol_v1-4.pdf. Acesso 

em Maio de 2016. Este protocolo foi indicado pela BU UFSC, na ocasião da Oficina sobre o gerenciador bibliográfico 

ENDNOTE, em 2015. 

2 Ver sobre Sistematic Search Flow (SSF) em https://www.researchgate.net/publication/261322764_ dnoteR (FERENHOF, 

FERNANDES, 2014). Tomou-se conhecimento deste método durante a Oficina para RSL ministrada em junho/julho de 2016 

pelo autor Helio Ferenhof na BU UFSC – Biblioteca. 

 

https://www.researchgate.net/publication/261322764_Passo-a-passo_para_construcao_da_Revisao_Sistematica_e_Bibliometria_Utilizando_a_ferramenta_EndnoteR


45 

 

 

O método de Ferenhof e Fernandes (2014 e 2016a) é composto por quatro 

Fases: I- Protocolo de Pesquisa , II – Análise, III – Síntese; IV – Escrita e se 

estabelece por meio de oito Atividades: 1- Estratégia de busca, 2- Consulta em base 

de Dados, 3- Gestão de Documentos, 4-Padronização e Seleção das Bibliografias, 

5- Composição do Portfólio de Documentos, 6- Consolidação dos Dados, 7- 

Elaboração de Relatórios, 8- Escrita, sendo que as cinco primeiras atividades 

compreendem a fase I de Protocolo de Pesquisa. 

 

2.3.1 Procedimentos metodológicos da RSL 

 

O plano de pesquisa e o protocolo para Revisão Sistemática de Literatura 

foram definidos a partir do planejamento e temática de interesse da pesquisa de 

doutorado: Hipermídias MOOC para ensino do Conhecimento de Moda em 

Modelagem do Vestuário. 

 

2.3.1.1 Plano de Pesquisa para a RSL 

 

A temática da pesquisa de doutorado orientou a proposição do objetivo geral 

da RSL de averiguar o estado do conhecimento na literatura avaliada por pares 

sobre a eficácia da mídia MOOC para ensino do conhecimento de Moda em 

Modelagem do Vestuário e do conhecimento de forma geral, a partir da seleção de 

portfólio bibliográfico, compondo uma amostra de estudos para análise. Além de 

produção de conhecimentos recentes em relação às potencialidades que indicam a 

eficácia da hipermídia MOOC e, também, suas limitações desde a revisão de 

Liyanagunawardena; Adams e Williams (2013). 

A temática da pesquisa de doutorado direcionou, ainda, os objetivos 

específicos da RSL: a) Identificar literatura relacionada ao conhecimento de moda 

disseminado por meio da hipermídia MOOC; b) Verificar os autores especialistas 

mais citados, os conceitos recorrentes e relacionados ao tema principal MOOC e as 

correntes pedagógicas apontadas; c) Aferir as características, as finalidades e os 

benefícios (prós) e limitações (contras) de usar MOOCs para a disseminação do 

conhecimento de moda; d) Verificar o estado do conhecimento sobre os MOOCs no 
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campo; e) Identificar estudos com objetos de pesquisa entre as mídias e hipermídias 

para aprendizagem de Modelagem do Vestuário; f) Identificar estudos que 

constituíram modelos estruturais de MOOCs; g) Situar a pesquisa de tese na área 

interdisciplinar e conhecimentos antecedentes nos quais ela se fundamenta; h) 

Proporcionar a apresentação de lacunas a fim de que futuras investigações sejam 

apropriadamente posicionadas. 

Para atingir estes objetivos e para assegurar a reunião de todos os dados 

relevantes para que o estudo seja compreensível em termos do objeto de pesquisa – 

os MOOCs para Ensino instrucional de Modelagem do Vestuário, foram 

estabelecidas algumas perguntas de pesquisa, para orientar o processo de revisão. 

As questões de pesquisa são:  

Quais são os MOOCs que são estudados em campo pelos pesquisadores?; 

Quais os métodos de pesquisa utilizados nos documentos científicos sobre 

MOOCs?; Quais as áreas de conhecimento que investigam os MOOCs?; Quais as 

lacunas de investigação apontadas pelos pesquisadores nos estudos? 

Qual é a escala de estudos no sentido de número de participantes que estão 

sendo investigadas pelos pesquisadores?; Quais são as características dos 

aprendizes por MOOCs? 

Os conteúdos de Moda que estão sendo ensinados em MOOCs introdutórios 

são de que área do conhecimento a?; O uso de MOOCs para ensinar modelagem do 

vestuário é eficaz? 

Quais os principais conceitos de MOOC?; Quais conceitos de outros temas 

relacionados a MOOC?; Há consenso nos estudos sobre os autores especialistas 

mais citados, os conceitos recorrentes e as correntes pedagógicas apontadas?  

Quais são os recursos de mídia sem ser o conteúdo?; Os estudos abordam 

características estruturais comuns dos MOOCs? 

Há estudos que propõem modelos de MOOC ?; Há estudos que ensinam a 

construir um MOOC? 

Os estudos apontam os benefícios e limitações do uso dos MOOCs para a 

disseminação do conhecimento? 

 

A pesquisa buscou identificar estudos com equação de busca diretamente 

relacionada ao objeto de pesquisa interdisciplinar do doutorado, envolvendo 
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inicialmente as áreas do conhecimento: Educação, Comunicação e Moda. Esta 

pesquisa tem como objetivo geral: Propor um framework conceitual da mídia digital 

MOOC, com ênfase nas videoaulas, como recursos audiovisuais dinâmicos mais 

completos e recorrentes. A partir deste objetivo geral, a revisão de literatura sobre 

MOOCs também teve intenção em analisar o uso de MOOCs como mídia do 

conhecimento para aprendizagem de conteúdos de Moda e conhecimentos em 

geral, por meio da educação online, aberta e massiva a distância. 

 

2.3.1.2 Protocolo de Pesquisa - Fase 1 do método de RSL - SSF  

 

Nesta subseção trata-se especificamente do foco da revisão sistemática de 

literatura que investigou o campo dos MOOCs, específicamente sobre estudos de 

proposição ou análise de Modelos estruturais de MOOCs, com a equação de busca 

final (MOOC OR "Massive Open Online Course") AND (model OR framework OR 

dimensions OR "systematic review"). A busca se deu em três (03) bases de dados 

acessadas via Portal Capes: Scopus, Web of Knowledge e Eric, resultando num total 

parcial de cento e setenta e dois (172) documentos, que ao final de todo o processo 

de aplicação dos critérios de inclusão e exclusão para as buscas nas bases de 

dados, e aplicação dos critérios de qualidade dos artigos na etapa de leitura integral, 

resultaram num portfolio bibliográfico final para análise composto de dez (10) 

documentos em formato PDF.  

O Protocolo de Pesquisa detalhado, que compreende à Fase 1 – Atividades 

1 a 5 do método de RSL – SSF, poderá ser consultado no Apêndice A. Nesta seção 

2.4 serão apresentados os resultados do processo de pesquisa das Fases 2 e 3, 

respectivamente Análise e Síntese do método de RSL – SSF. 

Sendo que a descrição do processo de pesquisa quanto à análise dos dados 

e síntese do portfólio bibliográfico final da RSL, composto pelos dez (10) artigos de 

periódicos, estão descritos na subseção 3.6.2 abaixo. 
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2.4 ANÁLISE DE DADOS DAS FONTES DOCUMENTAIS DO MEIO WEB 

 

As hipermídias didáticas, também designadas hipermídias educacionais, 

hipermídias para aprendizagem, permeiam o campo da Web. Tratam-se de 

hipermídias desenvolvidas como meio para cumprimento de objetivos do processo 

de ensino-aprendizagem, com finalidade educacional, instrucional e ensino das 

diversas áreas de conhecimento.  

Permitem apresentação de conteúdos e elaboração de materiais didáticos 

interativos, dinâmicos e atrativos, por meio de associação de diversas mídias no 

âmbito da web, com recursos hipertextuais e os trajetos não lineares de navegação 

proporcionados, pelos quais o percurso do conhecimento é conduzido. 

 

2.4.1 Sistemas digitais para atuar como MOOCs de Moda 

 

A fim de levantar fontes digitais online de referência sobre a estruturação de 

MOOCs, quanto às características das plataformas e interfaces voltadas à área de 

Moda, realizou-se uma pesquisa exploratória desde o ano de 2014 por meio do 

mecanismo de buscas para pesquisa na Internet Google Search, objetivando 

identificar o estado da arte de MOOCs desta área. A pesquisa com os termos 

“MOOC Moda” e “Fashion MOOC” resultou, entre todos os resultados, em uma 

ocorrência de referência apenas até o ano de 2015, trata-se da fonte digital 

acadêmica, o webportal The FOLD – The Fashion Online Learning Domain (A Dobra 

- Domínio Online para o Aprendizado de Moda), um endereço website para 

aprendizagem de conhecimento de Moda, que se declara como sendo a primeira 

plataforma a disponibilizar MOOCs com temas voltados exclusivamente para o 

campo da Moda (Figura 03).3  

Um outro mecanismo de busca específico para MOOCs, um “diretório de 

MOOCs oferecidos por diferentes fornecedores”, foi encontrado na ocasião da 

mesma pesquisa no Google, é o website MOOC-List, que sugere diversos MOOCs 

disponibilizados em outros websites de acordo com a área de interesse ou palavra-

chave buscada. O menu é composto pelas opções Página principal, Encontrar 

MOOCs por FAQs, Entrar/Registrar e Pesquisar. No tópico “Encontrar MOOCs por” 

                                            

3 The FOLD. Ver em https://thefold.marist.edu/pt/ . 

https://thefold.marist.edu/pt/
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pode-se customizar a busca, abrem-se alguns formulários de buscas detalhadas 

como por Provedores4 e Categorias, por Universidades, Instrutores, Países, Línguas, 

tipos de Certificados, já no campo “Pesquisar” pode-se efetuar buscas por palavras-

chave. O site também apresenta em sua página inicial uma lista de cursos em áreas 

variadas que terão início dentro dos próximos trinta (30) dias. Desenvolvido como 

mecanismo de busca, este site não cria e não ministra MOOCs diretamente em sua 

página. 

Através da palavra-chave “fashion” o MOOC-List apresentou em 2014, ano 

do seu lançamento, um (01) curso disponível: “Gestão de empresas de Moda e 

artigos de Luxo”5, desenvolvido pela universidade Luigi Bocconi, no Coursera, uma 

entidade provedora que oferece MOOCs de variados temas em parceria com 

universidades de diferentes países e instituições. Em 2017 esta mesma busca pelo 

MOOC-List ainda apresentou este curso nos resultados. Após fazer inscrição e 

acessar o curso são apresentadas opções de “Comprar curso” – por vinte e nove 

dólares (29,00) para o caso de requerer certificado, ou “Curso completo, sem 

certificado” com acesso total aos materiais. Nas orientações iniciais antes da 

Semana 1, informa-se por meio de texto sobre haver uma comunidade na plataforma 

para fins de rede social Google+ (Google Plus)6 por interação entre os pares, há um 

recurso de mapa interativo para o aprendente se geolocalizar por operação do 

website ZeeMaps7, são especificadas as hashtags para usar na plataforma e 

servidor de microblogging para finalidade de rede social Twitter8 localizando 

facilmente o curso e também para encontrar pessoas do curso, disponibilizam algum 

conteúdo na plataforma digital Pinterest – que proporciona a formação de rede social 

por meio de um mural de imagens na Internet9, onde afirmam ter uma conta com 

material extra. Orientam, ainda, nesta breve introdução a participação nos Fóruns de 

Discussão, nos quais há assistentes e voluntários para monitorar os fóruns na 

medida do possível. O curso está estruturado em seis (06) semanas sendo o 

                                            

4 Provedores no sentido de websites, plataformas que oferecem os MOOCs. 

5 Ver Curso MOOC “Gestão de empresas de Moda e artigos de Luxo”em: https://pt.coursera.org/learn/mafash 

6 Ver Google Plus em < https://plus.google.com/>. 

7 Ver ZeeMaps em <https://content.zeemaps.com/>. 

8 Ver Twitter em < https://twitter.com/>. 

9 Ver Pinterest em < https://br.pinterest.com/>. 

https://content.zeemaps.com/
https://br.pinterest.com/
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conteúdo apresentado por videoaulas, slides e leituras de texto; possui testes e 

tarefas. 

Na ocasião, ainda, da consulta em 2017 no diretório MOOC List, houve a 

ocorrência de mais dois (02) cursos “Textile Fundamentals MOOC (Fundamentos 

Têxteis)” e “Bare Fashion MOOC (Moda Desnuda ou Fundamentos de Moda)” do 

webportal The FOLD (A Dobra). Entretanto, no primeiro semestre de 2017 aplicando 

a mesma busca no website MOOC-List, apenas o segundo curso estava disponível. 

No Apêndice C apresenta-se a descrição deste curso Bare Fashion MOOC 

(Fundamentos de Moda) do webportal The FOLD (A Dobra) por ser o artefato eleito 

como referência para observação nesta pesquisa. 

 

2.4.2 Hipermídias didáticas, Tutoriais/Videoaulas abertas de Modelagem do 

Vestuário  

 

A partir da consideração da tripla função dos meios digitais de comunicação 

de armazenamento, expressão e transmissão de conteúdos, especificamente nos 

sistemas digitais de propriedades hipermídias, visando o conteúdo digital 

instrucional, apresenta-se, nesta seção, a abordagem de parte do problema desta 

pesquisa apresentado inicialmente de avaliação, seleção e a organização de 

conteúdos audiovisuais disponíveis online para Educação a Distância, com 

autoavaliação dos participantes, de maneira a integrar a proposição de um conjunto 

organizado de elementos da linguagem audiovisual considerados relevantes, para 

produção, seleção, hierarquização, organização e oferta de recursos e produtos 

didáticos na plataforma MOOC, e a configuração de um framework conceitual para a 

gestão da oferta de cursos ou programas de ensino online sobre modelagem de 

vestuário. 

Com a finalidade de cumprimento dos objetivos específicos propostos para 

esta pesquisa, realizou-se a pesquisa exploratória por observação nas hipermídias 

didáticas abertas disponibilizadas no website YouTube. Plataforma digital de 

recebimento e distribuição para compartilhamento de conteúdos digitais em forma de 

vídeos, ou videoaulas, de maneira sistematizada no período de setembro a 

dezembro de 2017.  
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Nesta etapa da pesquisa, buscou-se verificar o interesse do público em geral 

por aprendizagem online de modelagem de vestuário na web, conteúdo prático 

instrucional, identificar vídeos instrucionais deste conteúdo para análise, bem como 

observar aspectos positivos e negativos do potencial de comunicação dos conteúdos 

de modelagem do vestuário.  

A coleta de dados se deu por analogia às pesquisas realizadas no 

mecanismo de busca Google. Após os testes de buscas para definição das palavras-

chave e calibração do algoritmo do sistema digital do website YouTube que, a partir 

do que é pesquisado, oferece sugestões e organiza recomendações de conteúdo, 

tanto na “tela início” quanto na “sessão iniciada” na primeira linha (Figura 3). Esta 

sessão se configura quando após realizada inscrição, faz-se login, acessando o 

sistema de forma identificada.  

 

Figura 3 - Tela Início da sessão iniciada, website YouTube. 

  

Fonte: A autora (2018), a partir do website Youtube Creator Academy - Search10. 

 

Considerou-se para a seleção prévia os vinte (20) primeiros vídeos 

instrucionais. O sistema elenca os resultados de busca por ordem de maior 

relevância, e esta quantidade de vídeos listados corresponde à duas (02) páginas de 

resultados em pesquisas realizadas com o mesmo tema no Google11. A análise do 

portfólio dos vinte (20) vídeos instrucionais está descrita adiante. 

                                            

10 Ver Youtube Creator Academy – Search em: 

https://www.youtube.com/watch?v=gTrLniP5tSQ&list=PLpjK416fmKwQK6_REczCaBQ1x1jyHvZAF&index=2 

11 Ver Google em: < https://www.google.com.br/ >. 

https://www.google.com.br/
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O parâmetro para a seleção dos vídeos foi didático. Buscou-se por vídeos 

educacionais do tipo instrucionais, que ensinam procedimentos como os tutoriais. Os 

vídeos educacionais são recursos amplamente utilizados no processo de ensino-

aprendizagem, tanto no ensino presencial quanto no âmbito da educação a 

distância. Atualmente o “fenômeno de audiência no YouTube”, com conteúdos de 

educação online, entre outros, demonstra “a popularização do vídeo no processo de 

ensino-aprendizagem” na web (SCHNEIDER, 2014, p.91). 

 

2.4.2.1 O website da plataforma digital YouTube 

 

O YouTube é uma plataforma digital disponível num website que oferece 

serviço de distribuição de conteúdos dinâmicos originais, caseiros, amadores, e 

profissionais, criados e produzidos pelos usuários em forma de vídeo, para livre 

acesso do público em geral, e são hospedados em canais no seu sistema digital. O 

próprio sistema também disponibiliza conteúdos, tutoriais instrutivos em vídeos 

curtos para os usuários aprenderem estratégias melhores para criar seus vídeos e 

administrar seu canal, como a série YouTube Creator Academy12, que trata sobre o 

sistema de descoberta e pesquisa do sistema. Em seu termo de serviço o YouTube 

específica sobre possibilidades de “conteúdo” no serviço: “texto, programas, scripts, 

gráficos, fotos, sons, músicas, vídeos, combinações audiovisuais, recursos 

interativos e outros materiais”, além de poder “conter links para websites de 

terceiros”. 

A escolha desta plataforma digital para verificação do interesse do público em 

geral por vídeos de modelagem de vestuário na Internet, e do potencial de 

comunicação dos conteúdos instrucionais apresentados por vídeos, se deu, 

principalmente, pela natureza de conteúdo instrucional. Como é o caso do conteúdo 

do campo didático-pedagógico de ensino de modelagem de vestuário. Este tipo de 

conteúdo, tutoriais com informações coordenadas sobre como realizar diversas 

tarefas ou fabricar diferentes produtos, requer demonstração dos modos de proceder 

no processo a ser aprendido. Como a demonstração de processos de delineamento 

                                            

12 Ver YouTube Creator Academy em: 

https://www.youtube.com/watch?v=gTrLniP5tSQ&index=2&list=PLpjK416fmKwQK6_REczCaBQ1x1jyHvZAF 
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da planificação do corpo humano e de interpretação de modelos de vestuário, e seus 

possíveis processos de confecção, construção dos modelos.  

E, ainda, a plataforma YouTube é acessível no sentido de exibir, de forma livre, 

vídeos num tempo padrão de até quinze (15) minutos, havendo possibilidade de 

exibição de vídeos de maior tempo, e no sentido de reutilização, podendo ser 

consultados em qualquer parte de seu conteúdo e revisitado tantas vezes quantas 

forem requisitadas.  

A seleção por essa plataforma popular de vídeos também se deu por motivo 

dos cursos MOOC, em boa parte, apresentarem em sua estrutura, no ambiente 

principal de curso, conteúdos transmitidos por meio da mídia vídeo; conforme 

observado nas pesquisas bibliográfica e exploratória na web. Por estes motivos, o 

potencial de comunicação dos conteúdos instrucionais apresentados por vídeos 

pode ser explorado para indicação de elementos e aspectos da linguagem 

audiovisual, que sejam considerados relevantes na produção de videoaulas e 

possam subsidiar a composição de um modelo de conteúdo. E o fato de ser o vídeo 

um formato que melhor s adapta ao ensino de Modelagem de Vestuário. 

 

2.4.2.2 Desenvolvimento - Pré-busca analítica 

 

Para as informações descritivas sobre a preparação da busca para definição 

do portfólio final dos vídeos, faz-se necessário esclarecer sobre as tecnologias de 

hardwares - os equipamentos e softwares - os programas utilizados para a 

visualização dos vídeos na plataforma YouTube, e para coleta e análise dos dados. 

Os equipamentos13 notebook Dell, modelo Ultrafino Inspiron 13 Série 7000, 

tela 13 polegadas, sistema operacional Windows 8.1 Home HE, de 64-bits, 

processador Intel core i7, resolução de tela 1920 x 1080, e um monitor adicional 

integrado ao notebook por cabo conectivo, TV Digital Dell D190N, monitor 17 

polegadas, resolução de tela1366 x 768. Estes dois (02) equipamentos operaram de 

forma simultânea, no modo de projeção “área de trabalho estendida” do sistema 

operacional Windows, que permite realizar as atividades utilizando as duas (02) telas 

                                            

1313 Os equipamentos notebook Dell, modelo Ultrafino Inspiron 13 Série 7000, tela 13 polegadas, sistema operacional 

Windows 8.1 Home HE, de 64-bits, processador Intel core i7, resolução de tela 1920 x 1080, e um monitor adicional 

integrado ao notebook por cabo conectivo, TV Digital Dell D190N, monitor 17 polegadas, resolução de tela1366 x 768 
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ao mesmo tempo, com conteúdos diferentes. E, ainda, aparelho celular smartphone 

para conferir a visualização das interfaces gráficas de design responsivo, e a 

proporção de visualidade da tela, já que este padrão de design se adapta as 

interfaces para diversos dispositivos como desktop, smartphones, tablet, TV digital 

etc. 

O software de navegação web que foi utilizado neste processo de 

observação das hipermídias didáticas, que comunicam conteúdos educativos de 

natureza instrucional, foi o Google Chrome14. Trata-se de programa que estabelece 

a interação do usuário com documentos online, através de funcionalidades na 

interface gráfica, o mesmo que a “tela” do respectivo programa. 

A opção pelo uso destes equipamentos e programa se deu por serem os 

equipamentos disponíveis e acessíveis imediatamente para uso, e por atenderem 

com suas especificações e propriedades à atividade de observar o fenômeno no 

tamanho padrão de visualização da plataforma. Este padrão é o modo designado 

“visualização padrão” (Figura 4), área do retângulo vermelho, é a delimitação da tela 

de exibição dos vídeos. Sendo que há, ainda, os modos de ampliação da área de 

tela do vídeo para “modo teatro”, um tamanho intermediário entre o padrão e o modo 

maior de visualização de “tela inteira”. O modo teatro diminui a área de visualização 

do website, principalmente na largura, e o modo tela inteira ocupa toda a interface 

gráfica da tela do computador, atuando o vídeo como elemento único nesse modo. 

Entretanto, os três modos de visualização não apresentam diferença na proporção 

da área de delimitação e visualização do vídeo; observados no mesmo equipamento 

notebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

14 Ver Google Chrome em:  
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Figura 4 – Visualização padrão de vídeos e área de vídeos sugeridos, website YouTube. 

 

Fonte: A autora (2018), a partir do website Youtube Creator Academy - Search15 

 

A “visualização padrão” de vídeos permite observar a área total do ambiente 

digital do website YouTube, quando selecionado o vídeo na lista classificatória de 

resultados (Figura 4). Neste modo podem ser vistos também os “vídeos sugeridos”, 

que ficam na lateral direita, na página de exibição, e como próximo vídeo na 

reprodução automática. Ficam acessíveis também na área do website neste modo, 

além do vídeo selecionado, os dados de identificação e descrição, e os comentários 

localizados abaixo do vídeo. 

 

2.4.2.2.1 Desenvolvimento - Palavras-chave 

 

A partir de “sessão iniciada” no website YouTube, após inscrição e login, ao 

pesquisar por palavras-chave que fazem parte do universo do tema desta pesquisa 

de doutorado, obteve-se alguns resultados parciais, considerados como indícios de 

interesse pelo conteúdo buscado. Estas palavras-chave devem ser as mais usadas 

para procurar por informações sobre o tema pretendido. Podem fazer referência ao 

tema geral ou algum de seus aspectos.  

Para auxiliar na seleção, as orientações do YouTube Creator Academy 

sugerem que se faça uma busca no Google Trends16, que é uma ferramenta do 

Google para identificar as palavras que os usuários mais pesquisam na atualidade, 

                                            

15 Ver Youtube Creator Academy – Suggested Videos em: 

https://www.youtube.com/watch?v=E6pC6iql5xM&index=3&list=PLpjK416fmKwQK6_REczCaBQ1x1jyHvZAF 
16 Ver Google Trends em: https://www.google.com/chrome/. 

https://www.google.com/chrome/
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em vários idiomas. Para o tema desta pesquisa em específico o Google Trends não 

voltou resultados significativos a serem considerados. 

Selecionou-se as palavras-chave especificamente direcionadas à pesquisa, 

de forma que pudessem promover a relação instrução-aprendizagem, ou seja, 

palavras que atraíssem “tráfego qualificado”. Deve-se procurar por palavras-chave 

que surgiram intenção de aprendizagem, ou com alta possibilidade de levar a uma 

instrução por parte de quem a procura, ou seja, representem algum tópico que seja 

demonstrativo para o tema de interesse. No início da pesquisa, explora-se os 

possíveis e mais adequados termos de pesquisa para diminuir a chance de haver 

pequenos erros na seleção de palavras-chave para a busca definitiva. 

Nas buscas no website YouTube realizadas em julho de 2017, como 

resultados parciais, os termos foram definidos e consultados desde o tema mais 

abrangente – Modelagem, até temas mais específicos como – Blusa Regata 

Modelagem Instrução. Na consulta para o termo Modelagem o mecanismo de busca 

do sistema retornou 314.000 resultados. Estes resultados não são apresentados por 

páginas como no mecanismo de buscas Google. Eles são apresentados e 

classificados na página digital de forma vertical (Figura 5), na mesma estrutura 

simples da “tela início”, porém, sendo um resultado por linha numa lista única, e não 

alguns resultados por linha como na “tela início”, sem ou com “sessão iniciada”. E, 

para acessar os resultados subsequentes aos iniciais, deve-se rolar o cursor da 

barra lateral do navegador web e o sistema segue carregando infinitamente os 

próximos resultados, sem que seja necessário clicar em carregar resultados. 

 

Figura 5 - Tela Resultados classificados, website YouTube. 

 

Fonte: A autora (2018), a partir do website Youtube Creator Academy – Search.17 

                                            

17 Ver Youtube Creator Academy – Search em: 

https://www.youtube.com/watch?v=gTrLniP5tSQ&list=PLpjK416fmKwQK6_REczCaBQ1x1jyHvZAF&index=2 
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Analisando brevemente os primeiros cinquenta (50) vídeos apresentados em 

sequência como sendo os resultados de pesquisa mais relevantes, identificou-se 

dois (02) vídeos sendo de tema de Modelagem para esculturas, um (01) vídeo de 

Modelagem de planificação para edificações, um (01) vídeo de Modelagem para 

cerâmica em artesanato, um (01) vídeo de Modelagem de Equações diferenciais, e 

um (01) vídeo de Modelagem de personagens; os demais quarenta e quatro (44) 

vídeos do início da lista de resultados eram do tema de Modelagem para o vestuário 

de variados tipos de modelos como blusas, calças, saias, camisetas, shorts, vestido 

de festa, dicas e orientações, etc.  

Enquanto o primeiro vídeo da lista de resultados para a consulta 

“Modelagem” apresentou o registro de 18.000 mil visualizações, postado há quatro 

meses da consulta, o segundo vídeo da lista registrou 148.000 mil visualizações, 

postado há dois anos da consulta. Isso ocorre, como informa o YouTube Creator 

Academy, porque o sistema não classifica a ordem dos resultados por critério de 

relevância dos vídeos mais assistidos, e sim por correspondência do título, das 

descrições e do vídeo com a consulta realizada, o registro de maior tempo de 

exibição e engajamento, como mencionado anteriormente. Entretanto, são indícios 

expressivos do interesse do público em geral por vídeos de modelagem de vestuário 

na web, que se propaga ao longo da lista de resultados da pré-busca. 

O primeiro vídeo da lista da consulta geral para “Modelagem”, trata-se de um 

vídeo com duração de 09 minutos, denominado “Dica valiosa para estudar 

modelagem”, do canal “Algodão Cru”18, possuía mil curtidas (gostei) e sessenta e 

oito (68) comentários, em boa parte com afirmações de elogios, agradecimentos e 

também com expressões de dúvidas e solicitações de conteúdos explicativos 

específicos como: “(...), qual o vídeo que você ensinou a fazer o molde básico?”; 

“(...) sei o básico mas queria melhorar, pois tenho muita dificuldade como: gola, 

colarinho, pense e montagem de costura.”; “(...), por favor, como é transferir a pense 

e não executar? Posso fazer uma blusa sem a pense? Obrigada e desculpe a 

ignorância”. 

                                                                                                                                        

 
18 Ver “Dica valiosa para estudar modelagem”, do canal YouTube “Algodão Cru” em: 

https://www.youtube.com/watch?v=t0dRaWLbP5I 
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Em consulta parcial por tema específico para ajustes de palavras-chave e 

calibração do algoritmo, também se evidenciou a demanda por aprendizagem e 

consumo de vídeos de modelagem de vestuário. As seguintes buscas apresentaram 

os respectivos resultados: Blusa regata como fazer 3.600 resultados; Blusa regata 

modelagem – 11.000 resultados; Blusa regata modelagem e confecção – 2.720 

resultados; Blusa regata modelagem aula – 10.900 resultados; Blusa regata 

modelagem curso – 5270 resultados; Blusa regata feminina modelagem instrução – 

233 resultados. 

Nos comentários feitos nos vídeos das listas destes resultados da consulta 

parcial, pôde-se observar opiniões de usuários sobre os aspectos dos métodos e 

procedimentos, sugestões de conteúdos e temas a serem ofertados no canal o qual 

o vídeo é vinculado, questionamentos, perguntas, dúvidas relacionando vídeos de 

temas diferentes, pedidos de orientações, sugestões de materiais para construir as 

roupas, locais onde encontrar determinados materiais, também expressam elogios 

aos autores dos canais pela disponibilidade em compartilhar conhecimento, etc. 

 

2.4.2.2.2 Desenvolvimento - Seleção e composição do portfólio de Vídeos para 

coleta e análise de dados 

 

No conteúdo institucional YouTube Creator Academy, encontra-se uma série 

de vídeos didático explicativos sobre como o “sistema de busca e descoberta do 

YouTube funciona”, para se compreender como os vídeos enviados ao sistema são 

encontrados pelos usuários. O sistema busca os vídeos, relativos às consultas feitas 

no YouTube, por meio de “algoritmo sofisticado que segue o público”, para fazer com 

que os espectadores encontrem os vídeos com maior chance de satisfação e 

visualização. Algoritmo é o caminho com realização de ações lógicas que o sistema 

computacional faz, para a resolução objetiva de um problema (PIVA JÚNIOR et al., 

2012, p. 5-6).  

Os vídeos e canais são dispostos de modo organizado na lista classificatória 

dos resultados das buscas, por critério de maior relevância em relação ao tema 

consultado na caixa de pesquisa. Isso ocorre a partir da análise de dados de cada 

vídeo como: correspondência do título, das descrições e do vídeo com a consulta 

realizada, o registro de maior tempo de exibição e engajamento. Como 
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“engajamento”, entende-se, na dinâmica de mídias sociais e comunidades online, 

além da participação, ou seja, o fato de o indivíduo estar inscrito, ele deve ser capaz 

de interagir de forma livre, realizando atividades como: observação, 

compartilhamento, comentário, produção ou curadoria, envolvendo-se nas 

plataformas sociais, relacionando-se com o conteúdo e demais membros (SECOM, 

2014) de maneira a promover sustentabilidade de resultados. Com este 

entendimento geral sobre como o sistema de buscas funciona, realizou-se a busca 

definitiva para este estudo. 

As palavras-chave utilizadas para busca exploratória definitiva no YouTube 

foram reunidas a partir do conteúdo Modelagem do Vestuário e tema Blusa Regata 

Feminina: [blusa regata feminina modelagem instrução], e resultou em duzentos e 

trinta e três (233) registros, quantidade de ocorrências classificadas como resultado 

da busca. No Apêndice D pode-se verificar a lista das referências de resultados, 

sendo numerados os vídeos selecionados em amarelo de 1 a 20 na lateral 

esquerda.  

O conteúdo instrucional que os vídeos deveriam exibir era de modelagem do 

vestuário que apresentasse o tema de blusa Regata feminina ou Base anatômica do 

corpo, parte superior do corpo. 

Estes vinte (20) vídeos e canais do website YouTube formaram o portfólio 

para coleta de dados e análise, e a classificação foi baseada na ordenação de 

escala do mecanismo de busca do website. Por ação do algoritmo esta é a própria 

ordem apresentada a qualquer usuário que busque, pesquise de forma livre o 

mesmo tema. Trata-se de uma ordem dos vídeos mais relevantes. 

As orientações consultadas na plataforma digital YouTube sobre os termos 

de aceitabilidade do uso de conteúdo protegido por direitos autorais, informam os 

diversos conteúdos criados que estão sujeitos a direitos autorais no na plataforma 

como sendo qualquer material audiovisual como: Web séries; Programas de tv; 

Clipes; Novelas; Vídeos produzidos por Youtubers; Músicas ou gravações sonoras; 

Obras escritas publicadas em vídeos (livros, palestras, artigos científicos e partituras 

musicais); Artes visuais (quadros, cartazes e peças publicitárias); Games e 

softwares de computador; Obras teatrais e shows. Afirma-se ser ocasionalmente 

possível se utilizar de vídeos no YouTube sem a autorização prévia de seus autores.  
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Como um fator do uso aceitável desse tipo de material destacam, entre 

outros, a finalidade e caráter do uso, como “o material apropriado, quando 

intencionado por motivos educacionais e pedagógicos, e não somente para obter 

lucro, na maior parte das vezes são aceitos”. Por analogia de caso de uso para 

observação em pesquisa científica, neste relatório considerou-se como uso aceitável 

dos vídeos analisados por motivo similar ao educacional e pedagógico, sendo que 

todos os créditos das fontes foram registrados, as identificações de fisionomia das 

instrutoras foram preservadas nos prints, imagens fixas pontuais de cada vídeo. Não 

houve absolutamente intenções comerciais ou de veiculação dos vídeos, os vídeos 

não foram upados, não houve up load, foram analisados nos próprios canais de 

autoria e publicação pelos seus criadores, e não houve apropriação de autoria, nem 

mixagem com conteúdo original.  

Dos 20 vídeos analisados apenas dois fizeram algum registro sobre direitos 

autorais: Vídeo 05 – está escrito na descrição do vídeo: “Direitos reservados a Faby 

CorteCostura.”; e Vídeo 06 - está escrito: “O molde foi feito por Giselle Cole, Dona 

do Canal”. 19 

 

2.4.2.2.3  Desenvolvimento - Critérios de coleta, organização e análise dos dados 

 

Para proceder à análise do potencial comunicativo e seus parâmetros audiovisuais do 

conteúdo instrucional de Modelagem do Vestuário, foi considerada a mídia vídeo na sua área 

total de exibição, a área em que o vídeo é executado, sua área de player correspondente ao 

retângulo vermelho na figura 6, em suas respectivas dimensões de alturas e larguras. Não foi 

considerado o vídeo em relação à área de interface gráfica do website, da plataforma YouTube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

19 Ver referências dos vídeos analisados no apêndice D. Ver orientações na plataforma digital YouTube sobre “Como 

funcionam os direitos autorais no YouTube” em: https://www.youtube.com/intl/pt-BR/yt/about/copyright/#support-and-

troubleshooting. 

https://www.youtube.com/intl/pt-BR/yt/about/copyright/#support-and-troubleshooting
https://www.youtube.com/intl/pt-BR/yt/about/copyright/#support-and-troubleshooting
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Figura 6 – Área de player do vídeo na tela de exibição no modo Visualização padrão, 
website YouTube. 

 

Fonte: A autora (2018), a partir do website Youtube Creator Academy – Search.20 

 

A escolha de modelagem do mesmo tema – blusa regata feminina para os vídeos, 

intencionou a consistência de proporção visual para a padronização da análise, em relação à 

área visual ocupada pelo objeto de análise em relação à área de player do vídeo. Pois, 

diferentes modelos de vestuário ocupariam proporções diversas na área gráfica. O principal 

objeto de percepção e apreensão estético cognitiva é a diagramação da modelagem, seus 

respectivos moldes com identificações de orientação para o corte no tecido e montagem na 

confecção, e os elementos de textos: letras e números procedimentais, e de identificação dos 

moldes, bem como o produto confeccionado, quando for o caso de ser apresentado no conteúdo 

(Figura 7). 

 

Figura 7 – Modelagem Plana bidimensional e tridimensional 

  

Fonte: A autora (2018), a partir de Chanel (2016).21 
 

Os aspectos audiovisuais foram analisados no âmbito da tela do vídeo, em sua área 

gráfica de exibição, e não na área total do website, plataforma digital YouTube. Considerando a 

                                            

20 Ver Youtube Creator Academy – Search em: 

https://www.youtube.com/watch?v=gTrLniP5tSQ&list=PLpjK416fmKwQK6_REczCaBQ1x1jyHvZAF&index=2 

 
21 Ver vídeo Haute Couture - Inside CHANEL em: https://www.youtube.com/watch?v=19W7fvOBG0c. 

https://www.youtube.com/watch?v=19W7fvOBG0c
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visualização perceptiva do objeto de demonstração – a modelagem do vestuário e seus 

procedimentos operacionais, bem como o manuseio dos materiais e uso dos instrumentos, com 

finalidade de facilidade para o participante acompanhar e apreender o percurso do 

conhecimento. 

 

Os critérios definidos para análise da comunicação dos conteúdos instrucionais de 

modelagem do vestuário seguiram uma adaptação da estratégia de roteirização para vídeos 

educacionais, proposta por Schneider (2014). A autora orienta a organização da ideia para o 

vídeo educacional em formato de roteirização, que pode ser elaborado de diferentes maneiras.  

O modelo sugerido (Apêndices E, F e G) foi preparado a partir de roteiro para vídeos 

publicitários, pois é simples e eficiente também para planejamento e produção de vídeos 

educacionais. Enquanto um roteiro para teatro e cinema explicita detalhadamente a história a ser 

contada sem possibilidade de o leitor criar, um roteiro para filme publicitário é elaborado de 

forma mais resumida. O tempo para roteiros publicitários é mais curto, têm descrições genéricas, 

“permite ao leitor – o cliente, principalmente – criar, imaginar caminhos” (BARRETO, p. 23, 

2010). Assim como para os vídeos publicitários, os vídeos educacionais tendem a ser curtos e 

sua produção a partir de um roteiro, deve permitir que os autores e produtores de conteúdos 

façam suas contribuições criativas desde a fase de esboço, planejamento, pré-produção até a 

produção do vídeo. 

Da mesma forma que os vídeos publicitários, no roteiro de Schneider (2014) a 

organização e distribuição dos elementos se deu baseada nas “três unidades da ação dramática 

de Aristóteles: tempo, espaço e ação” (BARRETO, p. 23, 2010). Para a unidade tempo, além do 

tempo total de exibição do vídeo, é considerado o momento de cada ação, e quando deve 

ocorrer, tendo ou não diferentes cenas. A unidade espaço se refere à localização, tanto local do 

cenário quanto lugar dos instrumentos, materiais e instrutores, professores, e a manipulação 

destes elementos pelos atores nas cenas do vídeo. E a unidade ação está relacionada à atuação 

de atores, personagens e suas movimentações em cena. 

 

2.5 CONSTRUÇÃO E AVALIAÇÃO DO FRAMEWORK CONCEITUAL 

 

A interpretação crítica dos dados, procura dar um significado mais amplo às 

respostas; depois de determinar as relações possíveis, de acordo com o problema 

proposto, deve-se usar os conhecimentos teóricos, pressupõe definição entre as 

alternativas disponíveis de interpretação da realidade social (MARCONI; LAKATOS, 

2016, p. 152). 
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A estrutura de representação objetiva do framework conceitual foi definida a 

partir dos estudos teóricos e da Revisão Sistemática de Literatura, e da observação 

e análise das fontes documentais digitais tutoriais/videoaulas instrucionais da 

plataforma digital YouTube no meio web.  

Como sequência à pesquisa aplicada e por continuidade ao estudo realizado 

nas etapas anteriores de pesquisa exploratório e descritiva, a primeira proposta 

resultante do framework conceitual foi avaliado junto a seis (06) especialistas das 

três (03) áreas de Ensino de Moda, Ensino a Distância e Produção Audiovisual.  

Intencionou-se obter avaliação do artefato construído por participantes de 

cada área profissional de atuação, totalizando dezesseis (16) participantes na 

pesquisa de campo para os quais o documento de avaliação foi enviado em arquivo 

Word por e-mail. O questionário foi composto por 12 questões objetivas e fechadas 

(Apêndice H), com inclusão de campo para observações adicionais em cada 

questão, proposições afirmativas e objetivas, e teve como padrão para respostas a 

categorização inspirada na escala Likert para demonstração do nível de 

concordância ou discordância do participante especialista. 

O questionário foi elaborado a partir das decisões tomadas na elaboração do 

framework conceitual e teve quatro (04) grupos de questões relativas à quatro (04) 

dimensões principais: (1) aspectos gerais; (2) elementos básicos: (I) “Comunicação 

Didática; (II) “Mídia Massiva”, e (III) “Educação Aberta”; 3) elementos articulados: (A) 

“Projeto Pedagógico”; (B) “Conteúdos e Práticas Pedagógicas”, e (C) “Recursos 

Tecnológicos”, e (4) Plataforma MOOC TIMTec e Videoaulas/Linguagem 

Audiovisual: detalhamento dos subitens dos audiovisuais. 

A seleção dos especialistas se deu por identificação no contexto universitário 

de atuação da autora e por indicação dos próprios especialistas sobre outros 

possíveis profissionais que seriam convidados a participar, estilo amostra bola de 

neve para referenciação de participantes. Os especialistas destinados à avaliação 

foram: 1) Produtor Audiovisual; 2) Pedagoga e Professora Moda; 3) Professora de 

Modelagem do Vestuário, EaD; 4 Gestora Educacional Moda; 5) Professora 

Modelagem do Vestuário, EaD e Produtora Audiovisual; 6) Professora Modelagem 

do Vestuário. 
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O primeiro contato com alguns especialistas se deu via aplicativo 

WhatsApp22 para posterior envio do e-mail com arquivo do questionário com breve 

apresentação da pesquisa e termo de consentimento, e quatro (04) pranchas 

gráficas do framework conceitual para consulta. 

O próximo capítulo compreende à seção III e apresenta a Revisão Integrada 

de Literatura resultante da Revisão Sistemática e estudos teóricos realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

22 Ver WhatsApp em: < https://www.whatsapp.com/>. 

https://www.whatsapp.com/
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA INTEGRATIVA  

 

Por ser uma modalidade de aprendizagem a distância recente e inovadora, 

igualmente são recentes as publicações acadêmicas que analisam como objeto de 

estudo os MOOCs e seu contexto de atuação. Nesta etapa exploratória da pesquisa, 

este estudo empregou a metodologia de Revisão Sistemática de Literatura (RSL) 

para a verificação da atual condição de pesquisa científica avaliada por pares, e o 

estado do conhecimento no campo dos MOOCs - Massive Open Online Courses e a 

disseminação do conhecimento de Moda por meio desta mídia, no escopo definido 

no protocolo detalhado no Apêndice A. 

A RSL é uma ferramenta rigorosa e confiável, que permite investigar a 

evidência existente para ser coletada e resumida. Tem as funções de “utilizar, 

reconhecer e dar crédito à criação intelectual de outra(os) autoras(es); uma questão 

básica de ética acadêmica e de consciência sobre o grau de ineditismo da nossa 

pesquisa” (MOTTA-ROTH, HENDGES, 2010, Pág. 90). 

As autoras ainda apontam como funções essenciais da revisão de literatura 

a qualificação na cultura disciplinar, e entende-se também na cultura interdisciplinar, 

pela familiaridade com a produção de conhecimento prévio das áreas de 

conhecimento envolvidas; permite evidenciar a existência do campo de 

conhecimento que deve receber novas pesquisas, proporcionando a identificação de 

lacunas no atual estado de pesquisa; conferir posicionamento intelectual ao texto; e 

situar a pesquisa nas áreas de conhecimento e pesquisa, onde estão 

fundamentados e como se estendem as publicações prévias. 

 

Entretanto, trata-se como Revisão Bibliográfica Integrativa, o conjunto de 

fontes bibliográficas relevantes citadas na pesquisa. “O termo “integrativa” tem 

origem na integração de opiniões, conceitos ou ideias provenientes das pesquisas 

utilizadas no método” (BOTELHO, CUNHA, MACEDO; 2011). Além do portfólio 

bibliográfico final com dez (10) artigos compõem a revisão demais obras de autores 

citados na RSL e no processo de filtragem dos artigos para o portfólio bibliográfico 

final analisado na íntegra, como artigos de revisão sistemática e artigos que trataram 

especificamente de teorias como o Conectivismo. E, ainda, autores clássicos sobre 
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os temas relacionados aos MOOCs evidenciados ao longo do percurso da pesquisa 

exploratória, que compõem os itens 2.1 a 2.2 nesta seção. 

O foco da RSL foi por estudos que propuseram ou analisaram modelos 

estruturais de MOOCs e apresentaram figura representativa do modelo. Os 

resultados, análise e síntese constam apresentadas no item 2.3 nesta seção do 

capítulo II. 

 

3.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Os dados históricos de pesquisa: informações sobre como iniciou o 

fenômeno, as breves circunstâncias históricas, e a perspectiva de seu futuro. 

George Siemens (2005), educador e pesquisador em processos de ensino-

aprendizagem por meio das tecnologias de informação e comunicação digitais, 

afirmou que os teóricos costumam rever e evoluem com as teorias ao logo do tempo, 

e no seu entendimento quando uma teoria sofre uma alteração significativa, é 

necessária uma nova abordagem. O autor desenvolveu o que designou como uma 

teoria alternativa às principais teorias de aprendizagem behaviorismo, cognitivismo e 

construtivismo, pois no seu entendimento elas foram desenvolvidas em momentos 

em que a aprendizagem não havia sido impactada pela tecnologia.  

Como atualmente, em que se experimenta um outro modo de vida sob este 

impacto tecnológico, em relação ao período de algumas décadas anteriores ao ano 

2000, modo o qual foi reorganizado na forma como vivemos, como nos 

comunicamos e como aprendemos (SIEMENS, 2005). Vive-se atualmente no 

contexto da conectividade por meio das redes Internet e Web, e recentemente o 

contexto da mobilidade proporcionada pela conectividade em rede de dispositivos 

móveis interligados como smartphones e tablets. 

Siemens (2005), no artigo Connectivism: A Learning Theory for the Digital 

Age, propôs o Conectivismo como uma teoria de aprendizagem alternativa que seria 

mais adequada para a era digital na sua visão. Onde aprender não é mais um 

processo inteiramente sob o controle do indivíduo, processo que ocorre dentro de 

uma pessoa no qual a aprendizagem é baseada no cérebro, como o princípio central 

das teorias de aprendizagem (MATTAR, 2013; SIEMENS, 2005).  
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O conhecimento encontra-se distribuído, não é mais adquirido de maneira 

linear e, além disso, está em outras pessoas, em uma organização, em um banco de 

dados, em artefatos, que são compreendidos cada um como um nó passível a se 

ligar com qualquer outro nó. E essas conexões externas é que potencializam o que 

pode ser aprendido individualmente, sendo mais importantes que o estado atual de 

conhecimento (MATTAR, 2011).  

Como princípios assinalados por Siemens (2005) para o Conectivismo, ainda 

estão a capacidade de se basear as decisões alterando rapidamente os 

fundamentos considerados em passado recente. Entendendo o autor a tomada de 

decisão como um processo de aprendizagem. Aprendizagem e conhecimento estão 

na diversidade de opiniões e posicionamentos.  

Assim como a capacidade de identificar, acessar e ligar fontes de 

informações relevantes e informações especializadas, no momento em que o 

conhecimento é requerido, porém não foi ainda assimilado. Sendo a aprendizagem o 

processo de conexão entre estas fontes. A capacidade de identificar conexões entre 

campos, ideias e conceitos é no Conectivismo uma habilidade básica.  

Também compõe os princípios a habilidade em fomentar e manter o fluxo de 

conhecimento efetivo, condição essencial numa Economia do Conhecimento 

mencionada pelo autor, o que implica também em reconhecer a alteração de 

panorama, quando novas informações suplantam decisões tomadas anteriormente. 

Nesse caso, onde escolher o que aprender e o significado das informações são tidos 

como dinâmicas de uma realidade social em constante mudança. O cultivo das 

conexões é condição facilitadora para a aprendizagem contínua ao longo da vida, 

tanto numa perspectiva individual quanto em grupos, comunidades.  

A intenção das atividades conectivistas é obter conhecimento preciso e 

atualizado para o momento da aplicação, de forma conexionista. A aprendizagem 

deve ser tratada como a formação de conexões, nas quais as interações individuais 

e pessoais em pequena escala são o mais importante. Sendo que a característica de 

massivo se dá nas centenas e milhões de geração dessas pequenas interações 

pessoais, que devem ser permitidas, incentivadas (DOWNES, 2013) para ampliação 

geral e complexa da rede. 
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O MOOC original “CCK08” foi idealizado por Siemens e Downes (2013), este 

designer e especialista no uso de tecnologias digitais no campo de aprendizagem 

online e redes, quando após alguns anos descrevendo a teoria, sentiram 

necessidade de demonstrar esta teoria conectivista na prática. Desenvolveram 

juntos um programa de aprendizagem para o tema “Conectivismo”, que havia sido 

tema de uma conferência online ministrada por Siemens em 2007, e obteve atenção 

e foi objeto de significativo debate.  

Com esta ação os autores pretendiam, inicialmente, adquirir explicações 

para os questionamentos surgidos ao debate que se instalou sobre o conectivismo, 

e ao mesmo tempo exercer uma liderança aos alunos e a si mesmos com 

objetividade de respostas às questões levantadas. Ao desenvolver o curso o objetivo 

também se tornou a experimentar o conectivismo na prática. 

O Connectivism & Connective Knowledge, como Siemens e Downes o 

denominaram, foi o primeiro curso projetado de acordo com os princípios do 

conectivismo (DOWNES, 2008) no formato MOOC (Anexo A). Foi, inicialmente, uma 

tentativa de ampliar o modelo conectivista para larga escala e tentar provar a teoria 

como uma nova teoria de aprendizagem. O curso foi ofertado pelo Centro de 

Tecnologia de Aprendizagem e Educação Estendida da universidade de Manitoba 

no Canadá. Contou com vinte e cinco (25) participantes pagantes, e 

aproximadamente 2200 participantes inscritos não pagantes e sem creditação, e por 

este aspecto foi chamado de curso online aberto maciço. A estrutura do curso foi 

proposta como uma rede de diversas tecnologias, diversos aplicativos que se 

interligavam e teve a duração de doze (12) semanas. 

A partir desse momento os MOOCs ganharam destaque, como inovação 

educacional por escalabilidade, e também, por diversas propostas que surgiram, a 

partir do MOOC conectivista, que passaram a disponibilizar conteúdos acadêmicos 

de universidades públicas e privadas de excelência do mundo todo. E com isso se 

distanciaram da proposta original do conhecimento conexionista. Estes cursos têm 

foco em conteúdos tradicionalmente ministrados de maneira presencial no ensino 

superior, e até então, eram inacessíveis a quem não fosse aluno formal das referidas 

instituições.  
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Alguns exemplos23 destes MOOCs são: Coursera, Udacity e EdX. Em 

novembro de 2012 (PAPPANO, 2012), o EdX formado pela Universidade de Harvard 

e pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), tinha 370 mil alunos inscritos 

em seus cursos oficiais; o Udacity, 150 mil alunos e o Coursera, fundado em um ano 

antes com 1,7 milhão de estudantes. O ano de 2012 ficou conhecido como o "Ano 

dos MOOCs" afirmou na matéria o presidente da edX – Anant Agarwal, na matéria 

do jornal The New York Times (PAPPANO, 2012). Trata-se de um formato inovador 

na educação a distância, pela característica de escalabilidade e sua origem vir da 

educação aberta, que passou a ser evidente a partir deste momento como iniciativas 

tanto de interesses públicos, quanto privados. 

Em 1998, Wiley (2000) criou o termo “conteúdo aberto” promovendo o uso 

de conteúdos educacionais abertos, em diferentes contextos, por diferentes 

professores e alunos e migrando por vários contextos (SANTOS, 2013). Outras duas 

iniciativas importantes em 2001 marcaram o desenvolvimento do movimento de 

Recursos Educacionais Abertos - REA: fundação da Creative Commons24 e 

Consórcio OpenCourseWare. Essas iniciativas são precursoras ao MOOC original 

CCK08 de Siemens e Downes. 

O Brasil dispõe de plataformas digitais de MOOCs, uma empresa 

denominada Veduca25, para a qual seus fundadores a designam como um “negócio 

social”, com foco educacional e sede em São Paulo. A plataforma Veduca em 2014 

já contava com mais de 289 cursos online e abertos, com acesso gratuito ou 

certificado, para estes certificados é cobrada uma avaliação final que será paga. A 

organização afirma que, atualmente, ultrapassou a marca de dois milhões de 

pessoas impactadas por sua atuação. 

E a plataforma TIM Tec26 desenvolvida no Brasil especificamente para 

MOOCs pelo Instituto TIM, em software livre com código aberto, publicado no 

GitHub27. Plataforma a partir da qual Ribeiro (2017) propõe em seu estudo que se 

                                            

23 Ver edX, Udacity, Coursera em: < www.edx.org >; < www.udacity.com >; < www.coursera >. 
24 Creative Commons: Organização sem fins lucrativos, que permite o compartilhamento e o uso da criatividade e do 

conhecimento através de licenças jurídicas gratuitas. Ver em: https://br.creativecommons.org/. 
25 Ver Veduca, < https://veduca.org/ >. 
26 Ver TIM Tec em: < https://cursos.timtec.com.br/ >. Esta plataforma foi eleita pela autora desta pesquisa como opção 

tecnológica informatizada para compor a proposta do framework conceitual de abordagem educacional da mídia digital 

MOOC. 
27 Ver GitHub em: < https://github.com/institutotim/timtec >. 

http://www.edx.org/
http://www.udacity.com/
http://www.coursera/
https://veduca.org/
https://cursos.timtec.com.br/
https://github.com/institutotim/timtec
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formem redes cooperativas interinstitucionais do sistema universitário público 

brasileiro, para potencializar e convergir suas atuações na promoção da educação a 

distância. 

 

3.1.1 Conhecimentos Antecedentes 

 

Nas buscas exploratórias iniciais e nas buscas finais da revisão sistemática 

de literatura na base de dados Scopus, tanto nos testes para definição da equação 

de busca quanto na busca pós testes, evidenciou-se uma revisão sistemática de 

literatura prévia sobre MOOCs, publicada no ano de 2013, dos autores 

Liyanagunawardena, Adams e Williams; revisão respectiva ao período entre os anos 

de 2008-2012. No índice do Google Acadêmico a quantidade de citações deste 

trabalho, atualmente, registra quinhentos e oitenta e cinco (585) ocorrências, o que 

aponta significativa consideração do estudo no meio acadêmico científico quanto 

aos resultados informados. 

Esta revisão de literatura sobre MOOCs apresenta conteúdo relevante por 

ter investigado a literatura acadêmica relacionada a MOOCs, com objetivo de 

compreender o desenvolvimento das áreas de pesquisa, os métodos aplicados e as 

lacunas apontadas pelos estudos, e pelo rigor metodológico detalhadamente 

descrito. Os autores apresentam o estudo como sendo, possivelmente, o primeiro 

esforço de revisão para o tema, tendo analisado um portfólio bibliográfico de 

quarenta e cinco (45) artigos.  

O referente estudo apontava MOOCs como uma recente oferta à gama de 

aprendizagem online na Internet, incluindo ainda mais recentemente a Internet 

móvel. Designam MOOC como um novo modelo de um curso aberto online massivo, 

termo utilizado em 2008 por oferta da Universidade de Manitoba, no Canadá, como 

mencionado anteriormente. A partir deste momento, com a crescente aceitação e 

interesse, os MOOCs passaram a ser amplamente discutidos em vários meios de 

comunicação, tanto especializados e também pela imprensa popular. 

O estudo classificou o conteúdo de investigação científica de literatura 

revisada por pares relativa a MOOCs, trabalhos acadêmicos que segundo os autores 

começaram a aparecer na literatura em 2008, tendo categorizado oito (08) diferentes 

áreas de desenvolvimento em pesquisa, métodos e tópicos ainda não pesquisados, 
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possíveis lacunas no conhecimento. Liyanagunawardena, Adams e Williams (2013) 

definiram as categorias conforme os temas centrais de abordagem dos estudos:  

1. Introdutório: explicam os aspectos dos MOOCs. 

2. Conceito: discussão de temas como ameaças e oportunidades de MOOCs 

para Educação Superior e suas instituições existentes. 

3. Estudos de casos: examinam um ou mais MOOCs. 

4. Teoria educacional: consideram as abordagens pedagógicas utilizadas. 

5. Tecnologia: apresentam detalhes ou consideração do software e hardware 

utilizados. 

6. Centrado no participante: consideram aspectos relacionados aos alunos 

participantes dos MOOCs. 

7. Centrado no provedor: consideram aspectos relacionados ao provedor do 

MOOC, incluindo os criadores e líderes do curso. 

8. Outros: categoria para os dois artigos que não pertenciam a nenhuma 

outra categoria, um que discutiu questões éticas no uso de dados gerados de um 

MOOC e um sobre formas alternativas de executar MOOCs. 

O compartilhamento acadêmico de conteúdo digital, levou ao interesse de 

professores e alunos pelos recursos educacionais abertos (REAs) desde o início dos 

anos 2000. Entretanto, boa parte dos REAs eram de acesso limitado para 

experiências educacionais específicas. 

Os MOOCs ampliaram o conceito de acesso aberto à aprendizagem, 

reunindo pessoas interessadas em aprender determinado tema e especialistas 

dispostos a facilitar a aprendizagem. Por meio da conectividade, em boa parte 

proporcionada pelas redes sociais e recursos online de acesso livre, fornecem 

materiais com conteúdos diversos. Os espaços colaborativos nos MOOCs podem 

fazer uso de diferentes plataformas e tecnologias, como blogs, microblogs, redes 

sociais etc. 

Os autores entendem os MOOCs, como não tendo pré-requisitos, taxas, 

acreditação formal, sendo a participação voluntária e dependente da pessoa 

interessada.  

Na ocasião deste estudo de revisão sistemática em 2013, 

Liyanagunawardena, Adams e Williams identificaram duas (02) categorias de 
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MOOCs, a partir da literatura, os cMOOCs que são os conectivistas, aprendizagem 

social e os xMOOCs que são os de abordagem cognitivo-comportamentalista, 

aprendizagem individual desenvolvidos por instituições de elite norte-americanas de 

abordagem behaviorista. Entretanto, afirmam não ter uma definição sobre estes 

diferentes tipos de MOOCs até o momento deste estudo, o que configuraria uma 

lacuna de pesquisa na literatura. Apontaram, ainda, como lacunas a falta de 

pesquisas sobre experiências com MOOCs, as práticas dos facilitadores, as 

diferenças culturais dos participantes e suas experiências no curso, os dados 

gerados por fontes externas aos sistemas de gerenciamento de aprendizagem 

(LMS) como Twitter, blogs e outros espaços de mídia social, pelo grande volume de 

dados gerados em MOOCs.  

A análise qualitativa acaba ficando limitada por sobrecarga de informações, 

tanto para alunos quanto para pesquisadores. Há pouca pesquisa sobre as 

experiências de participantes que não completam os cursos, sobre o 

reconhecimento e acreditação por MOOCs, sendo um desafio a validação de 

avaliações de participantes (LIYANAGUNAWARDENA, ADAMS e WILLIAMS, 2013). 

 

3.2 DINÂMICA CONCEITUAL 

 

Os dados conceituais de pesquisa - Conceitos de MOOC; Autores 

Especialistas mais citados; Temas relacionados a MOOCs; Características, 

Finalidades, Prós (benefícios) e Contras (limitações); Plataformas, Recursos de 

Mídias, Modelos,  foram definidos e coletados para proporcionar a compreensão do 

objeto de pesquisa, e estão relacionados aos objetivos específicos: b) Verificar os 

autores especialistas mais citados, os conceitos recorrentes e relacionados ao tema 

principal MOOC e as correntes pedagógicas apontadas; c) Aferir as características, 

as finalidades e os benefícios (prós) e limitações (contras) de usar MOOCs para a 

disseminação do conhecimento de moda. 
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3.2.1 MOOCs - Massive Open Online Courses 

 

Os cursos abertos online massivos são percebidos de maneira geral, a partir 

da literatura revisada no que apontam seus autores, como “cursos online” (CONOLE, 

2015) para serem acessados na Internet por qualquer pessoa em qualquer lugar, 

projetados para abranger um grande número de participantes, sendo abertos a 

todos, sem requisitos de entrada, e oferecem uma experiência de curso online 

completo e gratuito (COELHO et al., 2015; TEIXEIRA et al., 2016). Xiao e 

Pardamean (2016) entendem os MOOCs como sendo uma revolução na educação. 

Teixeira et al. (2016) os designam como um novo desenvolvimento disruptivo em 

educação superior e enfatizam a combinação da abertura e a escalabilidade como 

uma forma muito poderosa de atuação. 

As principais características fazem referência aos conceitos que compõem o 

próprio nome dos MOOCs: massivo, aberto, online e curso. A característica 

massivo, “massividade” (CONOLE, 2015; FIDALGO-BLANCO, SEIN-ECHALUCE E 

GARCÍA-PEÑALV, 2016), designada por Teixeira et al. (2016) como escalabilidade, 

envolve a possibilidade do curso ter um “número significativo de participantes” 

(CONOLE, 2015), de qualquer localidade geográfica, implicando na “diversidade” 

(CONOLE, 2015) social e de idades, de culturas, de línguas, renda (YOUSEF et al., 

2015) interesses nos mais diversos temas, assuntos, níveis diferentes de motivação 

e formação educacional. Característica esta que confere um caráter de 

“heterogeneidade” (FIDALGO-BLANCO, SEIN-ECHALUCE E GARCÍA-PEÑALV, 

2016) de perfis e personalidades de participantes, e se trata do atributo que 

especifica os MOOCs e os diferenciam em relação a outros formatos de educação a 

distância.  

Sendo também uma característica que desafia as estratégias projetuais 

(Teixeira et al., 2016) em relação a ofertas de educação a distância e aprendizagem 

online clássicas, especialmente sobre definições de avaliação, tutoria, certificação e 

tecnologias digitais. E, proporciona alta interação social entre os participantes. 

O aspecto de abertura implica em acesso irrestrito a qualquer interessado 

na proposta do curso e tema ofertados, configurando um caráter de “acessibilidade” 

ao participante (DAGIENĖ, GUDONIENĖ, 2015). Para Yousef et al. (2015) a 
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abertura também está relacionada ao desenvolvimento de conteúdos sob a filosofia 

dos “Recursos Educacionais Abertos (REAs) - Reutilizar, Revisar, Remixar e 

Redistribuir”, e também com o armazenamento de “Objetos Digitais de Ensino-

Aprendizagem (ODEAs) em repositórios educacionais” (RIBEIRO, 2017).  

Tratam-se dos materiais em suportes diversos que estão sob domínio 

público, e se estabelecem sob os princípios de “licenciamento aberto de uso” que 

conferem flexibilidade e legalidade, como Creative Commons, e “abertura técnica” 

que são formatos passíveis de serem abertos para manipulação e modificação 

(EDUCAÇÃO ABERTA, 2013). Essa mesma publicação do Caderno REA, uma 

iniciativa brasileira, enfatiza o sentido amplo e de democratização do conhecimento 

dos REAs, pois se trata de um “processo de engajamento com os recursos didáticos” 

para permitir que os recursos possam ser: 1) Encontrados; identificar o recurso 

adequado, 2) Criados; elaborar um material novo ou a partir de recursos 

combinados, 3) Adaptados; realizar melhorias para adequações de contexto, 4) 

Usados; em várias situações como aulas, reuniões pedagógicas etc, 5) 

Compartilhados; disponibilizar para comunidade interna e externa da instituição, 

quando outro ciclo de vida pode iniciar.  

No entanto, boa parte dos MOOCs não estão abertos no que implica em 

direitos autorais, não sendo permitidos ser reproduzidos, retransmitidos ou 

publicados, como o caso do Coursera28 (YOUSEF et al., 2015). Abertura também se 

define pela não cobrança de taxas de curso para inscrição, participação (YOUSEF et 

al., 2015). 

A característica online se refere à condição de conectividade: acesso, 

execução e interação por meio da Internet, a rede global de computadores e 

dispositivos móveis interligados que suportam a Web, a rede mundial de páginas 

digitais, hipermidiaticamente interligadas, que veiculam conteúdos digitais diversos. 

A conectividade implica em literacia digital que, além de alguma habilidade para o 

uso no sentido técnico, funcional das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs), requer alguma competência para pesquisar, encontrar, garimpar, selecionar 

e analisar informações úteis. E, ainda, lidar com as informações na Web nos 

sentidos de quantidade, tipos, fragmentação, superficialidade, fontes, autoria, 

                                            

28 Ver Coursera em: https://www.coursera.org/. 
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veracidade, e questões de aspectos emocionais como ansiedade e sobrecarga que 

envolvem o processo (FARIA, 2012).  

Trata-se da adaptação do sujeito em rede no contexto da conectividade e 

mobilidade, onde a questão da autoria do conhecimento, conteúdo, é dispersa. 

Atualmente, qualquer pessoa imersa nesse contexto produz e publica informações. 

Não sendo mais uma atividade apenas de organizações institucionais especializadas 

em produzir conteúdo. 

O MOOC é um novo método de aprendizagem online em educação, 

atualmente em desenvolvimento, e fornece serviços de aprendizagem usando 

vídeos, questionários, blogs e outros materiais online (XIAO E PARDAMEAN, 2016), 

que podem ser designados como Objetos Digitais de Ensino-Aprendizagem (ODEA). 

Requer o desenvolvimento de tecnologias digitais de informação e comunicação com 

recursos educacionais que promovam o processo de ensino-aprendizagem. 

Os MOOCs são hipermídias estruturadas como plataformas digitais, que são 

ambientes nos quais os cursos são oferecidos e executados. Siemens (2012) 

defende que “independentemente da ideologia subjacente, são essencialmente uma 

plataforma”. Ribeiro (2017) define os MOOCs, também a partir do seu aspecto 

estrutural, como sendo plataformas digitais específicas que disponibilizam as 

informações em formato audiovisual, com vídeos de curta duração. O 

desenvolvimento destas tecnologias educacionais envolve atividades de gestão da 

mídia. As plataformas mediam o processo de ensino-aprendizagem online, por meio 

da sensorialização de suas interfaces gráficas e suas funcionalidades; e de sistema 

tecnológico acessório digital como redes sociais, blogs, repositórios de material 

didático.  

Há opções de uso das plataformas digitais específicas de softwares livres, 

entre outras soluções de tecnologias educacionais não pertencentes à filosofia dos 

REAs, na mediação do processo de aprendizagem online. A plataforma eleita ou 

desenvolvida deve “assegurar as principais funções na aprendizagem online, 

comunicação e cooperação, armazenamento e compartilhamento de documentos, e 

medidas de auto-regulação ou avaliação” (DAGIENĖ, GUDONIENĖ, 2015).  

A conectividade envolve a intercomunicação entre participantes em variados 

graus de interação, que será operacionalizada a partir da definição do “grau de 
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aprendizagem Colaborativa”, e a definição de “uso de ferramentas de comunicação” 

e “quantidade do uso de multimídia” (CONOLE, 2015). 

A qualidade de curso diz respeito à forma sistemática de organização e 

apresentação de um tema, assunto, conteúdo a ser ensinado e aprendido. A 

estruturação do conteúdo em forma de curso, tem a finalidade de proporcionar o 

processo de conhecimento, sendo as informações, resultados decorrentes deste 

processo, organizadas num arranjo encadeado para potencializar e “flexibilizar” 

(DAGIENĖ, GUDONIENĖ, 2015) a experiência de estudo e aprendizagem do 

participante. A característica de curso atribui aos MOOCs o caráter de flexibilização. 

Esta característica de curso envolve os aspectos pedagógicos de 

planejamento, como o “modelo de aprendizagem” no sentido de se tratar de formal 

(acadêmica) ou informal (curso livre), a “medida de autonomia” em que o participante 

realizará as atividades, do “caminho de aprendizagem” centrado no aluno e relativo 

ao tipo de percurso a ser realizado, “quantidade de reflexão” a ser proporcionada 

aos participantes (CONOLE, 2015). O planejamento deve favorecer a “aprendizagem 

significativa de conteúdos relevantes” (MORETTO, 2014), pois da perspectiva do 

aprendiz a “presença do professor e o método de ensino não dependerão mais de 

tempo” (XIAO E PARDAMEAN, 2016) especificamente delimitado para o estudo, 

nem da interação presencial com o professor.  

Além do planejamento pedagógico envolve a definição do modelo de 

comunicação didático pedagógico do conteúdo quanto à seleção, produção, 

armazenamento, distribuição e publicação de material didático. principalmente de 

material audiovisual. Assim como definições de possibilidades ou não de tutoria, 

apesar de ser comum a “ausência de um tutor” nos MOOCs de maneira geral 

(FIDALGO-BLANCO, SEIN-ECHALUCE E GARCÍA-PEÑALV, 2016), formulações de 

“estratégias de avaliação e certificação” (CONOLE, 2015) e possibilidade de 

acreditação em programas de educação formal.  

Conole (2015) define ainda uma das dimensões conceituais para análise ou 

criação dos MOOCs como “garantia de qualidade”, tratando-se de uma dimensão de 

gestão das características, atividade que deve articular o trabalho sincronizado das 

demais dimensões para assegurar a efetividade da proposta de MOOC a ser 

desenvolvida. Essa dimensão pode ter uma menor ou maior qualidade quando o 

MOOC for desenvolvido por um professor apenas, por uma revisão informal de pares 
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ou um processo de revisão formal com reajustes e adequações a cada avaliação 

para entrega (CONOLE, 2015).  

Encontram-se reconhecidos e citados na literatura dois tipos existentes de 

MOOCs, como duas ofertas amplas de diferentes ideologias, como apontado por 

Siemens já em 2012 sendo, inicialmente, o Connectivist Massive Open Online 

Courses - cMOOCs e o eXtended Massive Open Online Courses - xMOOCs, 

explicitados nesta nomenclatura por Coelho et al., (2015). Esta distinção se delineou 

após o primeiro MOOC em 2008, para Teixeira et al. (2016) trata-se de uma 

ampliação do conceito MOOC que passou a ser significativamente adotada, e resulta 

como consenso entre os autores (TEIXEIRA et al., 2016; COELHO et al., 2015; 

CONOLE, 2015; FIDALGO-BLANCO, SEIN-ECHALUCE E GARCÍA-PEÑALV, 2016; 

YOUSEF et al., 2015). 

Os cMOOCs são de natureza conectivista e "aberta", como foi definido no 

campo de educação aberta (REAs) (TEIXEIRA et al., 2016), baseiam-se na 

aprendizagem social, cooperação e uso da web 2.0 (FIDALGO-BLANCO, SEIN-

ECHALUCE E GARCÍA-PEÑALV, 2016). São focados na comunidade de 

aprendizado e nas conexões entre os membros da comunidade na Web, em vez do 

conteúdo do curso ou conhecimento e orientação do instrutor (COELHO et al., 

2015). Os cMOOCs têm ênfase na aprendizagem coletiva, em um contexto de rede, 

através de várias ferramentas e serviços da Web (COELHO et al., 2015), onde 

conhecimento e ambientes de aprendizagem são desenvolvidos pelos participantes, 

que interagem em uma comunidade de pares (CONOLE, 2015; COELHO et al., 

2015). A aprendizagem se dá de forma auto-organizada e os alunos apresentam sua 

própria visão, definem seus objetivos e criam e compartilham conhecimento de 

maneira colaborativa (YOUSEF et al., 2015). 

Os xMOOCs são de natureza estendida, têm ênfase em estudo e 

aprendizagem individual (COELHO et al., 2015) em um contexto institucional 

renomado, com conhecimento desenvolvido pelo ensino superior (CONOLE, 2015), 

especialmente de instituições norte americanas. São constituídos por conteúdo de 

qualidade sob uma abordagem de Design Instrucional, onde os objetivos são 

definidos pelos professores por meio de planejamento prévio, sendo apresentados, 

principalmente por “curtas palestras” de vídeo, e tarefas de avaliação eletrônica 
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(YOUSEF et al., 2015). Os xMOOCs são instrutivos e individualistas, usam 

plataformas clássicas de e-learning e são baseados em recursos (FIDALGO-

BLANCO, SEIN-ECHALUCE E GARCÍA-PEÑALV, 2016). As tecnologias para 

xMOOCs (plataformas X) oferecem aprendizagem clássica, por exemplo, Coursera, 

MiriadaX e foco na melhoria de tecnologias em vez de modelos pedagógicos 

(FIDALGO-BLANCO, SEIN-ECHALUCE E GARCÍA-PEÑALV, 2016). 

Teixeira et al., (2016) criticam os xMOOCs afirmando que se baseiam nas 

práticas tradicionais de educação e cursos a distância, sendo quase uma réplica da 

sala de aula tradicional com poucas inovações como fóruns ou avaliação por pares, 

ignorando os desenvolvimentos pedagógicos, pesquisa e inovação em educação e 

cursos a distância nas últimas décadas. Ainda no sentido de crítica, Teixeira et al., 

(2016) acusam os xMOOCs como focados no consumo de conteúdo e reprodução, 

mantendo os papéis tradicionais de "professores" e "alunos", têm "palestras" como a 

principal estratégia de ensino, dependem fortemente do vídeo e teste, têm um 

currículo definido e são altamente centralizados. Atendem a uma perspectiva 

acadêmica tradicional.  

No entanto, Siemens (2012) afirma em defesa dos xMOOCs, que há alunos 

de diferentes partes do mundo que consideram os xMOOCs extremamente 

benéficos por lhes darem acesso a materiais de qualidade superior ao que têm 

disponíveis em suas instituições. Nesse sentido, estes alunos aprovam os xMOOCs 

por serem apoiados por universidades de prestígio, sendo cursos bem financiados. 

Em resumo os cMOOCs se concentram na criação e geração de 

conhecimento, enquanto os xMOOCs são focados na duplicação de conhecimento 

(SIEMENS, 2012). Os princípios e práticas pedagógicas seguidos pelos MOOCs 

anteriores de visão conectivista e por aqueles que surgiram em 2012 de visão 

acadêmico extendida, oferecidos pela Udacity, Coursera ou edX são bastante 

diferentes, ao ponto do fato de se usar o mesmo nome para designá-los ser confuso 

(TEIXEIRA et al., 2016). 

Gynther (2016) entende não ser dominante esta discussão sobre haver dois 

tipos de MOOCs, pois diversos provedores desenvolvem MOOCs que integram 

várias abordagens pedagógicas diferentes, dependendo dos objetivos de 

aprendizagem que orientam a proposta.  
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Nesta pesquisa o entendimento da expressão “provedores MOOC” é o 

proposto por Ribeiro (2017) correspondendo a “qualquer instituição educacional, 

entidade ou consórcio institucional que disponibilize MOOC para diversos grupos de 

participantes”, no sentido didático pedagógico de criação, produção, execução e 

gerenciamento de MOOCs e, não, em sentido de desenvolvimento de solução 

tecnológica de plataformas digitais MOOC, que permitem a apresentação, execução 

e gerenciamento do curso por funcionalidades específicas a cada atividade.  

Ainda, a partir de Ribeiro (2017), os “desenvolvedores MOOC” são 

considerados nesta pesquisa como sendo as organizações e profissionais que 

atuam construindo soluções tecnológicas de plataformas de softwares, suas 

interfaces gráficas e funcionalidades. 

Conole (2015) também não aposta na classificação de cMOOCs e xMOOCs 

como sendo uma classificação que contemple a diversidade de MOOCs que se pode 

encontrar atualmente, afirmando ser “indiscutivelmente demasiado simples” esta 

classificação em apenas dois tipos de MOOCs. Recentemente há uma tendência, 

especialmente na Europa, para o surgimento de abordagens híbridas que tentam 

misturar o potencial de aprendizagem social aberta com caminhos de aprendizagem 

estruturados (COELHO et al., 2015). 

No item 2.3.1 Análise dos Dados estão identificadas algumas propostas de 

MOOCs analisadas que combinam os cMOOCs e xMOOCs, como outras 

abordagens alternativas e adaptativas. 

 

3.2.1.1 Prós (benefícios) e contras (limitações) dos MOOCs 

 

Os estudos apontam benefícios e limitações do uso dos MOOCs para a 

disseminação do conhecimento, entretanto as opiniões sobre os valores dos MOOCs 

mostraram-se divididas entre os autores, pois não enfatizam todos os mesmos 

aspectos. 

Como benefícios Conole (2015) aponta a característica de serem cursos 

livres e promotores de abertura educacional, sendo potencialmente apoiadoresda 

inclusão social. Oferecem aos estudantes a possibilidade de ampliar seus 

repertórios, por conhecertópicos de interesse não ensinados em suas escolas, e 
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explorar disciplinas que venham a auxiliar futuramente nas suas escolhas 

acadêmicas e profissionais.  

Já ao grupo de participantes com mais de 65 anos os MOOCs permitem 

manter a mente ativa (CONOLE, 2015), e aderir às proposições no âmbito da 

educação continuada. O desejo de aprender sobre um novo tópico ou para ampliar o 

conhecimento atual, a curiosidade sobre MOOCs, para desafio pessoal e desejo de 

obter tantos certificados de conclusão quanto possível, são os principais motivos 

pelos quais os estudantes buscam esta hipermídia (COELHO et al., 2015). 

A integração aos MOOCs da conectividade das redes sociais, meio pelos 

quais proporcionam a “experiência interativa de aprender” (CONOLE, 2015), e a 

integração da “facilitação de um especialista reconhecido em um campo de estudo, e 

uma coleção de recursos online de acesso livre”, representam para Coelho et al. 

(2015) características potencializadoras dos MOOCs para disseminação do 

conhecimento. 

Porém, o aspecto principal da dinâmica dos MOOC sé considerado por 

Coelho et al. (2015) o fato de se basearem no envolvimento ativo de estudantes que 

se auto organizam, numa forma de participação engajada, em consonância aos 

objetivos de aprendizagem que os motivam, assim como os seus conhecimentos e 

habilidades anteriores e os interesses que têm em comum. Esta participação se 

constrói ainda na formação de comunidades globais de pares (CONOLE, 2015), que 

não se encerram necessariamente ao final dos cursos, podendo se estender 

formando e mantendo a rede de relacionamentos e seu fluxo de comunicação. 

Os MOOCs são capazes de ampliar a participação no ensino superior, 

contribuindo assim para a inclusão social, a disseminação do conhecimento, a 

divulgação de inovação e internacionalização das instituições de ensino superior 

(TEIXEIRA et al., 2016). De maneira geral, Conole (2015) aponta o acesso limitado 

ao ensino superior como um fato responsável por levar as pessoas a procurar os 

MOOCs, fazendo-as transpor limitações financeiras ou de mobilidade. 

Os principais objetivos dos MOOCs para instituições de ensino superior 

expostos por Teixeira et al. (2016), são relacionados ao aumento do acesso à 

educação de qualidade e visibilidade institucional ou construçãode marca, 

aumentando o recrutamento de estudantes e a melhoria ou inovação da pedagogia.  
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Conole (2015) enfatiza como boas razões para instituições de ensino 

superior oferecer MOOCs, a possibilidade em ofertar conteúdo científico ao público 

em geral e, permitir aos alunos reunir créditos para as suas qualificações de forma 

mais flexível através da aprendizagem online. Apesar de poucas instituições de 

educação atribuir credenciais, o autor afirma que isso está começando a mudar, pois 

afirma que o desenvolvimento de MOOCs no ensino superior está atingindo certa 

maturidade, não se tratando mais apenas de uma forma experimental de 

aprendizagem, mas avançando para se tornar uma modalidade convencional. 

Em relação às limitações dos MOOCs mencionadas na literatura revisada, 

Teixeira et al. (2016) chama atenção sobre a complexidade de concepção e a 

gestão de um MOOC por envolverem vários aspectos logísticos, tecnológicos, 

pedagógicos e financeiros, e especificamente sobre uma das suas principais 

características, a massividade, como sendo um dos maiores desafios para o seu 

design. 

Outro aspecto que é assinalado como sendo não positivo é referente à taxa 

de participantes iniciais que abandonam após o primeiro módulo, na experiência de 

Fidalgo-Blanco, Sein-Echaluce e García-Peñalv (2016) em torno de 50% 

abandonaram os cursos. Os autores afirmam que isso pode estar relacionado à 

heterogeneidade dos perfis dos participantes, pois após o primeiro módulo, ao 

identificarem a ausência de recursos de aprendizagem e objetivos adequados ao 

estilo de aprendizagem e outras características, eles podem abandonar o curso. 

Conole (2015) atribui como um primeiro desafio associado com MOOCs a questão 

de altas taxas de abandono para a maioria dos cursos, e consequentes baixos níveis 

de participação. 

Yousef (2015) assinala limitantes os aspectos como cursos centrados no 

professor, falta de avaliação eficaz e feedback, a falta de interação entre os alunos e 

o conteúdo de vídeo, a diversidade de participantes MOOC e a ausência de 

interação face-a-face. Teixeira et al. (2016) enfatiza o fato dos MOOCs serem 

projetados para um número indefinido de participantes, o que resulta em alta 

heterogeneidade de perfis, com diversos estilos de aprendizagem e conhecimento 

prévio, além de contextos de participação e diversidade de plataformas online. 
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O principal problema analisado por Buchem et al. (2015) foi o que eles 

designaram como ausência da plataforma de aprendizagem MOOC para serviços 

conectivos de alta qualidade. Afirmam os autores, ainda, não haver componentes de 

MOOCs cientificamente analisados e eleitos, e estratégia de curso. Essas questões 

podem ter influência nos MOOCs de alta qualidade. 

Para Conole (2015) essa característica da massividade que resulta em alta 

heterogeneidade implica, ainda, em problemas com o fornecimento de apoio em 

escala para os participantes, pois com dezenas de milhares de participantes não é 

possível oferecer suporte. O autor propõe alternativas como a possibilidade em 

cMOOCs de incentivar os participantes a criar seu próprio ambiente de 

aprendizagem personalizado (Pesonalised Learning Environment - PLE) com 

ferramentas e colegas para apoiar a sua aprendizagem, podendo incluir o uso de 

hashtags em mídias sociais para filtrar informação ou a criação e utilização de uma 

rede de pares para interagir. A outra alternativa proposta pelo autor é fornecer 

tutores que resumem os elementos-chave da aprendizagem.  

As principais desvantagens identificadas por Dagienė e Gudonienė (2015) 

são, o fato de não incluírem comunicação direta com o conferencista, o que leva o 

participante a aguardar algum tempo pela resposta ou descobrir por si mesmo, 

quando na aprendizagem tradicional as respostas às questões geralmente são 

sanadas imediatamente. As autoras apontam também como desvantagens, devido a 

grande quantidade de participantes, a dificuldade em fazer login no sistema digital 

para todos ao mesmo tempo e realizar o upload de documentos no mesmo site.  

Fidalgo-Blanco, Sein-Echaluce e García-Peñalv (2016) mencionam a 

dificuldade em gerenciar fluxos de conhecimento na aprendizagem cooperativa, pois 

este fluxo gerado entre as plataformas X e C (plataformas de gerenciamento/X e de 

colaboratividade/C) afeta a percepção de resultados de aprendizagem. As redes 

sociais não facilitam a organização de recursos gerados de forma cooperativa pelos 

participantes. Os autores fizeram a recomendação para em pesquisas futuras, 

estudar-se a melhor forma de usar os sistemas de gerenciamento de conhecimento 

nos MOOCs para classificar e organizar recursos, bem como para facilitar a busca e 

posterior implementação. Um segundo desafio para Conole (2015) trata-se de 

abordagens válidas para questões com a autenticação do aluno e o reconhecimento 

da aprendizagem. 
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Teixeira et al. (2016) expõe como um dos elementos críticos, para uma 

significativa e efetiva experiência de aprendizagem, a questão de capacitar os 

alunos e facilitar a aprendizagem em rede. 

Conole (2015) listou aspectos restritivos para a incorporação de tecnologias 

de aprendizagem, e os agrupou em cinco temas: “falta de tempo e apoio da equipe, 

falta de apoio no nível sênior, falta de liderança em uso efetivo da tecnologia, falta 

de incentivos e falta de financiamento para a tecnologia”. 

O autor critica, ainda, o fato de haver quem entenda que os MOOCs são 

mais sobre "renda de aprendizagem", no sentido econômico, ao invés de "resultados 

de aprendizagem", no sentido de efetividade, sendo para aqueles meramente um 

exercício de marketing. Algumas instituições que desenvolveram MOOCs afirmam 

que o principal motivo é experimentar MOOC para ver como se comporta este 

formato de curso em relação às suas tradicionais ofertas educacionais.  

Coelho et al. (2015) argumentam que os MOOCs estão exagerando na 

probabilidade de ter um impacto significativo e sustentado como tecnologia 

educacional. Apostam os autores que eles podem ser usados efetivamente para 

suporte a aprendizagem e instrução existentes. Entretanto, como ambientes 

autônomos, eles entendem como sendo limitados, a menos que haja orientação de 

aprendizagem, feedback formativo e avaliação geral. Os MOOCs provocaram um 

novo debate intenso sobre o papel da tecnologia na formação do ensino superior e 

eles apresentam desafios inerentes, como os apontados pela literatura nesta 

revisão, na tentativa de automatizar instrução para um público ilimitado. 

 

Quadro 3 - Benefícios e Limitações dos MOOCs. 
BENEFÍCIOS LIMITAÇÕES 

- Inclusão social, disseminação do 
conhecimento, divulgação de inovação e 
internacionalização das instituições de 
ensino superior. 
- Aprendizagens extras e complementares 
ao sistema convencional de ensino. 
-Cursar disciplinas auxiliares nas escolhas 
acadêmicas e profissionais. 
-Acesso ao conteúdo por pessoas de 
diversas idades. 
- Transposição de limitações financeiras ou 
de mobilidade. 
-Facilidade de acesso a um especialista 

-Complexidade de concepção e a gestão dos 
MOOCs devido a aspectos logísticos, 
tecnológicos, pedagógicos e financeiros pela 
massividade. 
-Altas taxas de abandono e baixos níveis de 
participação. 
-Falta de interação entre os alunos e o 
conteúdo de vídeo, e com os professores. 
-Alta heterogeneidade de perfis, pelo número 
indefinido de participantes. 

-Falta de componentes de MOOCs 
cientificamente analisados e eleitos, e da 
estratégia de curso. 
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reconhecido em um campo de estudo, e 
recursos online de acesso livre. 
-Integração através da conectividade das 
redes sociais. 
-Visibilidade institucional ou a construção de 
marca, aumentando o recrutamento de 
estudantes e melhoria ou inovação da 
pedagogia. 
-Ofertar conteúdo científico ao público em 
geral, realização de créditos para as 
qualificaçõesdos alunos de forma mais 
flexível através da aprendizagem online. 
-Reforça o papel da tecnologia na formação 
do ensino superior ao automatizar a 
instrução para um público ilimitado. 
 

- Massividade não permite suporte aos 
estudantes. 
-A falta de comunicação direta com o 
conferencista, o participante aguardar mais 
tempo para tirar dúvida ou descobre por si 
mesmo. 
-Dificuldade em fazer login no sistema digital 
por muitos acessos ou uploads simultâneos 
(sobrecarregamento do site.) 
-Dificuldade em gerenciar fluxos de 
conhecimento na aprendizagem cooperativa, 
pois este fluxo gerado entre as plataformas 
afeta a percepção de resultados de 
aprendizagem. 
-Dificuldade na autenticação do aluno e o 
reconhecimento da aprendizagem. 
-Instituições que usam os MOOCs como 
forma de renda econômica e não como meio 
de gerar resultados efetivos na 
aprendizagem. 

Fonte: A partir dos dados de revisão bibliográfica da pesquisa. 
 

O quadro 3 reúne uma síntese dos benefícios e limitações apresentados nas 

discussões dos autores neste item. 

 

3.3 MODELOS CONCEITUAIS DE MOOC 

3.3.1 Análise / Fase 2 do método de RSL - SSF 

3.3.1.1 Consolidação dos Dados – Atividade 6 do método de RSL SSF 

 

Após a composição do portfólio bibliográfico final com os dez (10) artigos 

que fazem parte da etapa de extração de dados, nesta subseção descreve-se como 

as informações exigidas de cada publicação serão obtidas (MAJOR, 2010). É 

também a fase em que se obtém os dados bibliométricos, dados gerais da pesquisa 

num sentido quantitativo de análise da área de conhecimento investigada. Identifica-

se a amplitude e a distribuição da bibliografia. Realizam-se as combinações de 

dados (FERENHOF e FERNANDES, 2016b), agrupamento e combinação dos dados 

coletados para categorização, quando se procede a análise (BOTELHO, CUNHA, 

MACEDO; 2011). 
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3.3.1.2 Extração do Dados 

 

Os dados podem ser extraídos por mais de um avaliador. Poderia um 

terceiro avaliador/supervisor PhD/Dr. extrair informações de forma independente a 

partir de uma amostra aleatória de publicações, e os resultados poderiam ser 

comparados e contrastados um com o outro. Se anomalias significativas fossem 

evidentes em ensaios desta amostra aleatória, deve-se discutir entre os avaliadores, 

em conjunto com um segundo orientador de doutoramento, para resolver o problema 

(MAJOR, 2010). As informações a seguir foram extraídas a partir dos dez (10) 

estudos incluídos como portfolio bibliográfico final da RSL:  

Dados Estruturais de Pesquisa: Código, Ano de publicação, Autores, 

Quantidade de Citações (Niveladas pelo Google Acadêmico, atualizados em junho 

de 2017), País de realização do estudo ou de filiação dos autores quando sem 

informação anterior, Título, Journal, Palavras-chave, Áreas do Conhecimento; Tipo 

de estudo (Teórico, Empírico, Teórico e Empírico); Abordagem Qualitativa, 

Quantitativa, Qualitativa e Quantitativa (Mista); Objetivo Geral/Proposição ou análise 

de Modelo, População/Amostra (caracterização e número de participantes), Métodos 

de Procedimentos (técnicos p/ coleta de dados). 

Dados Históricos de Pesquisa: Contexto histórico, como iniciou o fenômeno 

e qual é a perspectiva de seu futuro. 

Dados Conceituais de Pesquisa: Conceitos de MOOC; Autores Especialistas 

mais citados; Temas relacionados à MOOCs; Características, Finalidades, Prós 

(benefícios) e Contras (limitações); Plataformas, Recursos de Mídias, Modelos. 

Dados Teóricos de Pesquisa: Teoria (Correntes pedagógicas?). 

Dados Referenciais de Pesquisa: Referências bibliográficas dos artigos, 

possivelmente com a data de extração de dados; Trechos a citar; Referências a ler; 

Lacunas na investigação; Relevância do estudo (por exemplo, em relação ao tema 

em discussão). 

Para extrair as informações relevantes das publicações, os textos dos 

artigos foram lidos na íntegra. Todos os dados extraídos foram armazenados e 

organizados numa planilha semelhante ao software Excel designada “Matriz do 

Conhecimento” (FERENHOF; FERNANDES, 2014, 2016a e 2016b), hospedada no 



86 

 

App Google Drive29 (serviço de disco virtual que permite armazenamento de 

arquivos na nuvem do Google em compartilhamento para atividade colaborativa 

entre pares). A matriz é uma ferramenta desenvolvida pelos autores para análise e 

síntese que permite obter visão ampla dos dados coletados, auxiliando na 

interpretação dos resultados e elaboração da redação da RSL que compreende a 

Escrita/Fase 4 – Atividade 8 do método de RSL SSF.  

Isto permitiu a fácil consulta ao escrever o relatório e garantiu que todas as 

informações pertinentes ao estudo fossem armazenadas em um único local. 

 

3.3.2 Análise dos Dados Extraídos 

 

Nesta subseção trata-se especificamente do foco da revisão sistemática de 

literatura que investigou o campo dos MOOCs, especificamente sobre estudos de 

proposição ou análise de modelos estruturais de MOOCs com a equação de busca 

final (MOOC OR "Massive Open Online Course") AND (model OR framework OR 

dimensions OR "systematic review"). Os dez (10) documentos do portfólio 

bibliográfico final foram analisados individualmente, verificando inicialmente os 

objetivos de cada estudo e os dados estruturais de pesquisa, que compreendem os 

dados gerais bibliométricos, os quais informam um panorama do tema pesquisado. 

Na sequência buscou-se os dados conceituais, teóricos, históricos, e os dados dos 

modelos de MOOC. 

 

3.3.2.1 Apresentação e discussão dos Resultados da RSL 

 

Os dados estruturais de pesquisa, entendidos aqui também como os dados 

bibliométricos, auxiliam na identificação do tipo de pesquisas realizadas sobre o 

tema ou campo específico abordado, e na “organização do conhecimento e do 

conteúdo já produzido, além de encontrar lacunas científicas” (CUNHA, 2015). Trata-

se dos dados de quantificação dos registros de conhecimento (ARAÚJO; 

ALVARENGA, 2011).  

Estão relacionados aos seguintes objetivos específicos da RSL: a) Identificar 

literatura relacionada ao conhecimento de moda disseminado por meio da hipermídia 

                                            

29 Ver App Google Drive em: <https://www.google.com.br/drive/apps.html>. Ver Matriz do Conhecimento no Apêndice B. 
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MOOC; d) Verificar o estado do conhecimento sobre os MOOCs no campo; e) 

Identificar estudos com objetos de pesquisa entre as mídias e hipermídias para 

aprendizagem de Modelagem do Vestuário; h) Proporcionar a apresentação de 

lacunas a fim de que futuras investigações sejam apropriadamente posicionadas, e 

g) Situar a pesquisa de tese na área interdisciplinar e conhecimentos antecedentes 

nos quais ela se fundamenta.  

 

Seguem informações bibliométricas sobre os dez (10) documentos 

selecionados. 

a) Ano de publicação: um estudo foi publicado em 2013, cinco deles 

publicados em 2015 e quatro em 2016, mostrando que os estudos selecionados são 

recentes e continuam sendo fenômeno de interesse dos pesquisadores da 

comunidade acadêmica, desde quando apareceram os primeiros artigos em 2008 

(LIYANAGUNAWARDENA, ADAMS e WILLIAMS, 2013). 

b) Autores e países de realização do estudo ou país de filiação dos autores 

(região geográfica) quando sem informação anterior. Os documentos selecionados 

contam com um total de 31 autores. Somente o autor Antônio Teixeira aparece em 

dois documentos diferentes, todos os outros 30 autores estão relacionados a 

somente uma pesquisa. Sendo que estes autores são de origem dos seguintes 

países - Alemanha, Dinamarca, Egito, Espanha, Indonésia, Lituânia, Malásia, 

Portugal e Reino Unido. A quantidade de autores de acordo com os países de 

origem é: Alemanha – 7; Espanha – 6, Portugal – 6, Malásia – 3, Egito – 2, 

Indonésia -2, Lituânia – 2, Reino Unido – 2 e Dinamarca – 1. A Alemanha tem o 

maior número de autores com sete autores, seguido por Espanha e Portugal com 

seis cada um. Malásia apresentou três autores, Egito, Indonésia, Lituânia e Reino 

Unido apresentaram dois autores e a Dinamarca um.  

c) Título e quantidade de citações: O quadro 4 abaixo apresenta a referência 

e o número de citações de cada um dos documentos selecionados, e foram 

constatados pelo Google Acadêmico, atualizadas em junho de 2017.  
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Quadro 4 - Referências e citações dos documentos do portfólio bibliográfico. 
 

 

Referência (ABNT) 

Citações 

1 YOUSEF, Ahmed Mohamed Fahmy et al. A Usability Evaluation of a Blended MOOC 
Environment: An Experimental Case Study. International Review of Research in Open 
and Distributed Learning. Local, v. 16, n. 2, Abril de 2015. Disponível em 
<http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/2032/3270>. Acesso em Janeiro de 
2017. 

15 

2 CONOLE, Gráinne. Designing effective MOOCs. Educational Media International, 
Chipre, v. 52, n. 4, Fevereiro de 2016. P. 239 – 252. Disponível em < 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09523987.2015.1125989?journalCode=re
mi20 >. Acesso em Janeiro de 2017. 

9 

3 FIDALGO-BLANCO, Ángel; SEIN-ECHALUCE, María Luisa; GARCÍA-PEÑALVO, 
Francisco José. A new competence-based approach for personalizing MOOCs in a 
mobile collaborativeand networked environment. RIED. International Journal of 
Educational Technology in Higher Education, vol.00, n.00, 2016. P. 01-13. Disponível 
em < https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41239-
016-0024-z >. Acesso em Janeiro de 2017. 

10 

4 BLANCO, Ahmed Mohamed Fahmy et al. From massive access to cooperation: 
lessons learned and proven results ofa hybrid xMOOC/cMOOC pedagogicalapproach 
to MOOCs. International Journal of Educational Technology in Higher Education. 
Catalunya, Spain, v. 13, n. 2, Junho de 2016. Disponível em < 
https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41239-016-
0024-z >. Acesso em Janeiro de 2017. 

18 

5 CHEW, Christopher M. K. at al. Innovative Teaching and Learning Tools for 
Foundation in Engineering Education. Journal of Engineering Science and Technology 
(JESTEC). Malaysia, v. 08, Special issue on Engineering Education, Abril de 2013. P. 
93-104. Disponível em < 
http://jestec.taylors.edu.my/Special%20Issue%20on%20Engineering%20Education%2
0April%202013/93-104.pdf > 

1 

6 COELHO, José et al. iMOOC on climate change: Evaluation of a massive open online 
learning pilot experience. International Review of Research in Open and Distributed 
Learning. Athabasca, Canada, v. 16, n. 6, Novembro de 2015. Disponível em < 
https://www.pdf.investintech.com/preview/3a8e5e5e-7b07-11e7-922a-
002590d31986/index.html >. Acesso em Fevereiro de 2017. 

2 

7 DAGIENĖ, Valentina; GUDONIENĖ, Daina. The Innovative Methods for Massive Open 
Online Course Design. Baltic Journal of Modern Computing. Letônia, v. 03, n. 3, 
Setembro de 2015. P. 205-213. Disponível em < 
http://www.bjmc.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/bjmc/Contents/3_3_5_Da
giene3.pdf >. Acesso em Fevereiro de 2017. 

0 

8 BUCHEM, Ilona. Wearable Enhanced Learning for Healthy Ageing: Conceptual 
Framework and Architecture of the “Fitness MOOC”. Interaction Design & 
Architecture(s) - IxD&A Journal. Roma, Itália, v. 24, Spring 2015. P. 111-124. 
Disponível em < http://www.mifav.uniroma2.it/inevent/events/idea2010/doc/24_7.pdf > 
Acesso em Fevereiro de 2017. 

0 

9 GYNTHER, Karsten. Design framework for an adaptive MOOC enhanced by blended 
learning: Supplementary training and personalized learning for teacher professional 
development. Copenhage, Dinamarca, v. 14, n. 1, Abril de 2016. P. 15-30. Disponível 
em < http://issuu.com/academic-conferences.org/docs/ejel-volume14-issue1-
article482?mode=a_p >. Acesso em Fevereiro de 2017. 

0 

10 XIAO, Fifi lia; PARDAMEAN, Bens. MOOC model: Dimensions and model design to 
develop learning. New Educational Review. Polônia, v. 43, n. 1, 2016. P. 28-40. 
Disponível em <http://www.educationalrev.us.edu.pl/dok/volumes/43/a2.pdf>. Acesso 
em Fevereiro de 2017. 

0 

Fonte: A autora (2018), a partir dos dados da pesquisa. 
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d) Journals: Somente uma revista teve dois artigos publicados dos dez (10) 

selecionados, o “Internacional Review of Research in Open and Distance Learning”. 

A lista completa dos journals consta no quadro 5 abaixo: 

 
Quadro 5 - Journals. 

Journals 

Baltic Journal of Modern Computing 

Educational Media International 

Electronic Journal of e-Learning 

Interaction Design and Architecture(s) 

International Journal of Educational Technology in Higher Education 

International Review of Research in Open and Distance Learning (2) 

Journal of Engineering Science and Technology 

New Educational Review 

Ried-Revista Iberoamericana De Educacion a Distancia 

Fonte: A autora (2018), a partir dos dados da pesquisa. 

 

e) Nuvem de palavras-chave (Figura 8): 

 

Figura 8 – Nuvem de palavras-chave dos documentos do portfólio bibliográfico da revisão 
sistemática de literatura. 

 

Fonte: NVIVO 11 Software, a partir dos dados da pesquisa. 

 

f) Áreas do Conhecimento: Ciências da Computação, Tecnologias de 

Aprendizagem; Educação; Educação a Distância; Ensino a Distância; Tecnologias 
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de Informação e Comunicação; Redes Sociais e MOOCs; Engenharia; Ecologia 

Funcional; Ambiental e Sustentabilidade; Educação a Distância e Aprendizagem; 

Filosofia; Tecnologias da Informação; Saúde, bem-estar físico e psicossocial; 

Aprendizagem continuada, aprendizagem adaptativa, currículo personalizado, 

aprendizagem mista, pesquisa baseada em design; Aprendizado orientado ao aluno, 

aprendizagem online, cursos online. 

g) O quadro 6 abaixo apresenta a abordagem entre qualitativa, quantitativa, 

ou qualitativa e quantitativa - mista; e tipos de estudos: teórico, empírico ou teórico e 

empírico: 

 

Quadro 6 - Abordagens e tipos de estudos dos documentos do portfólio bibliográfico. 

No  Referência bibliográfica do artigo (ABNT) Abordagem  Tipo de estudo  

1 YOUSEF, Ahmed Mohamed Fahmy et al. A Usability Evaluation of a Blended 

MOOC Environment: An Experimental Case Study. (2017).  

Qualitativa e 

Quantitativa 

Empírico 

2 CONOLE, Gráinne. Designing effective MOOCs. (2016).  Qualitativa Teórico 

3 FIDALGO-BLANCO, Ángel; SEIN-ECHALUCE, María Luisa; GARCÍA-

PEÑALVO, Francisco José. A new competence-based approach for 

personalizing MOOCs in a mobile collaborativeand networked environment. 

RIED. (2016). 

Qualitativa Teórico/Empírico 

4 BLANCO, Ahmed Mohamed Fahmy et al. From massive access to cooperation: 

lessons learned and proven results ofa hybrid xMOOC/cMOOC 

pedagogicalapproach to MOOCs. (2016).  

Qualitativa Teórico/Empírico 

5 CHEW, Christopher M. K. at al. Innovative Teaching and Learning Tools for 

Foundation in Engineering Education. (2013). 

Qualitativa Teórico 

6 COELHO, José et al. iMOOC on climate change: Evaluation of a massive open 

online learning pilot experience. (2015). 

Qualitativa Teórico/Empírico 

7 DAGIENĖ, Valentina; GUDONIENĖ, Daina. The Innovative Methods for Massive 

Open Online Course Design. (2015). 

Qualitativa Empírico 

8 BUCHEM, Ilona. Wearable Enhanced Learning for Healthy Ageing: Conceptual 

Framework and Architecture of the“Fitness MOOC”. (2015).  

Qualitativa Teórico/Empírico 

9 GYNTHER, Karsten . Design framework for an adaptive MOOC enhanced by 

blended learning: Supplementary training and personalized learning for teacher 

professional development. (2016). 

Qualitativa Teórico/Empírico 
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10 XIAO, Fifi lia; PARDAMEAN, Bens. MOOC model: Dimensions and model design 

to develop learning. (2016). 

Qualitativa Teórico/Empírico 

Fonte: A autora (2018), a partir dos dados da pesquisa. 

 

Do total dos dez (10) artigos selecionados no portfólio, nove (09) deles 

tratam-se de pesquisa qualitativa e apenas um (01) é pesquisa qualitativa-

quantitativa; sete (07) são estudos teóricos empíricos, dois (02) teóricos e (01) 

empírico.  

Na análise dos modelos conceituais de MOOCs verificou-se o total de oito 

(08) estudos que propuseram modelo de MOOC e dois (02) estudos analisaram 

modelo de MOOC. Entretanto, não foram identificadas em nenhuma das etapas da 

revisão sistemática, desde os resultados das buscas nas bases de dados, pesquisas 

que abordassem sobre conhecimento de moda, nem sobre MOOCs para ensino 

instrucional de Modelagem do Vestuário. 

Para a abordagem de identificação de outros temas relacionados a MOOCs 

utilizou-se o software de apoio à análise qualitativa NVivo 1130, ferramenta que 

auxilia a encontrar informações em dados não estruturados ou qualitativos como: 

entrevistas, respostas abertas de pesquisa, artigos, mídia social e conteúdo web. 

Esta é uma ferramenta reconhecida na comunidade científica e facilita o que seria a 

tarefa manual de identificação e análise dos dados, entretanto, não se trata de 

software livre. 

O conjunto de ferramentas possíveis de se utilizar para consultas inclui a de 

“Frequência de palavras” que busca os termos que ocorrem com frequência no 

conteúdo do projeto. Define-se a quantidade de palavras que aparecem com maior 

frequência, nesta busca optou-se pelas trinta (30) palavras mais frequentes em 

todas as dez (10) fontes/documentos (Figura 9) para evidenciar os temas que se 

relacionam aos MOOCs. 

 

 

 

 

                                            

30 Ver NVivo 11 em < http://www.qsrinternational.com/ >.  

http://www.qsrinternational.com/
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Figura 9 – Frequência das palavras 

 
Fonte: NVIVO 11 Software, a partir das fontes do portfólio bibliográfico final (2017). 

 

Como demonstra a nuvem de temas, representação gráfica elaborada pelo 

NVivo para a consulta das trinta (30) palavras mais frequentes (Figura 9), 

apresentada em ordem decrescente de frequência, o tema de maior recorrência é 

Learning (3960), seguido de:  

Mooc (1519), Moocs (1445), Design (1217), Course (1175), Online (940), 

Participants (860), Education (818), Open (796), Students (719), Research (649), 

Model (601), Social (573), Based (569), Knowledge (530), Courses (528), 

Educational (528), New (491), Content (488), University (488), Evaluation (479), Data 

(475), Technology (474), International (461), Study (433), Use (420), Learners (400), 

Different(392), Group (392), Used (391), o que anuncia as problemáticas mais 

relevantes no conjunto analisado e as possíveis dimensões conceituais que 

envolvem as atividades de projeto, desenvolvimento e avaliação de MOOCs. 
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Figura 10 - Frequência das palavras – análise de grupos 

 
Fonte: NVIVO 11 Software, a partir dos documentos do portfólio bibliográfico. 

 

Há a análise de cluster, análise de grupos, nas formas de representação e 

visualização gráfica da consulta no NVivo 11 para palavras frequentes, e para esta 

mesma busca das trinta (30)  palavras mais frequentes o sistema apresenta seis (06) 

agrupamentos dimensionais (Figura 10) por meio da aplicação desta ferramenta: 1) 

Participants e International; 2) Model, Open e Courses, Course e Online; 3) Moocs e 

Use, Education e Educational; 4) Mooc, Lerning e Design; Used, Based, Content e 

Different;5) Learners, Evaluation e Study; 6), University, Students e Technology; 

Research e Data; New, Knowledge Social e Group. 

As subseções seguintes reúnem os modelos identificados e oferecem uma 

visão geral das atividades de pesquisa neste campo, propostas pelos autores no 
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período entre 2013 e 2016. Os detalhes obtidos de cada um dos dez (10) modelos 

analisados individalmente, foram descritos e comparados, inicialmente, a partir dos 

resumos e objetivos, e dos dados extraídos dos artigos e registrados na Matriz 

Síntese (Apêndice B). Elaborou-se uma síntese individual da estrutura conceitual de 

cada modelo de MOOC, que estão apresentadas em ordem de mais citados no 

Google Acadêmico31, cada um em subitem referenciado, e não por ordem 

cronológica, ano de publicação.  

Tratam-se de dados extraídos posteriormente aos dados bibliométricos, com 

aspectos mais específicos da mídia/hipermídia/modelo, dos estudos que 

apresentaram representação do MOOC referido. Neste sentido foram apenas os 

modelos 1 e 10 que apresentaram imagem da plataforma digital e o ambiente 

principal no qual o MOOC foi desenvolido e ou a sua representação projetual. 

 

 

3.3.2.1.1 Yousef et al., (2015) - MOD 01. 

 

Propuseram um MOOC definindo-o como sendo um “bMOOC” (Blended 

MOOC) com potencial de levar em conta as diferentes perspectivas dos parceiros do 

MOOC, sendo constituído pela convergência de modelos cMOOC e xMOOC 

combinados, e aprendizagem face-a-face (presencial), para uma abordagem de 

aprendizagem mista (Figura 11). Afirmaram comparativamente que nenhum desses 

três (03) modelos oferece suporte completo para todas as partes interessadas em 

MOOC, entretanto, consideram que o “modelo alternativo bMOOCs” tem o potencial 

de promover a aprendizagem centrada no aluno, fornecer avaliação e feedback 

eficaz, apoiar o design interativo das palestras em vídeo, considerar os diferentes 

padrões de participantes no MOOC, bem como trazer os benefícios da interação 

face-a-face (presencial) no ambiente MOOC.  

 

 

 

 

 

                                            

31 Ver Google Acadêmico em: < https://scholar.google.com.br/ >. 

https://scholar.google.com.br/


95 

 

 

Figura 11 - MOOC - MOD 1. 

 
Fonte: A autora (2018), a partir de Yousef et al (2015). 

 

Este estudo teve três objetivos principais: 1) desenvolver padrões de design 

para ambientes eficazes de bMOOC; 2) avaliar o ambiente bMOOC desenvolvido em 

termos de usabilidade e eficácia; 3) propor recomendações para o aprimoramento do 

ambiente bMOOC com base nos comentários dos participantes. 

A implementação do curso no formato bMOOC em "Metodologias de Ensino" 

da Universidade de Fayoum no Egito, se deu em cooperação com a Aachen 

University RWTH – Alemanha, para hospedagem e uso do seu sistema de gestão de 

aprendizagem, desenvolvido usando como suporte a plataforma digital - L2P-

bMOOC. O curso foi ministrado em inglês, ocorreu em 2014 por oito (08) semanas, 

foi oferecido formalmente para estudantes da Universidade de Fayoum, e 

informalmente com inscrição aberta para qualquer um interessado no tema ofertado. 

Foi informado o total de cento e vinte e oito (128) participantes que completaram 

este curso, deste total noventa e três (93) eram participantes formais que obtiveram 

créditos; e, os demais foram informais que não participaram das sessões 

presenciais, e realizaram as atividades em seu próprio ritmo sem receber créditos.  

Os autores apresentam o design, listando uma série de critérios projetuais 

considerados para a concepção e desenvolvimento do bMOOC, principal resultado 

do estudo a se estender a MOOCs. Propuseram oito (08) grupos de dimensões 

projetuais e suas especificações, a partir de revisão da literatura para reunir critérios 

de cada grupo, e análise dos diferentes objetivos dos interessados em MOOCs:  
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1) Aprendizagem mesclada: Sistema MOOC deve fornecer tutorial orientada 

e suporte em momentos críticos, usar videoconferência para permitir que alunos se 

comuniquem com os professores, a lista de participantes online deve estar 

disponível para ajudar os alunos a fazer discussões síncrona, disponibilizar dois 

momentos diversos para videoconferência;  

2) Flexibilidade: controlar os recursos do videoclipe, por exemplo, reproduza, 

repita, tela cheia, desacelere, pare e pause; registrar as palavras-chave de vídeo 

para ajudar os alunos a procurar vídeos relacionados, fornecer links para vídeos 

codificados para a velocidade de conexão diferente, fornecer vídeos relacionados, 

apresentar exemplos que podem ser entendidos por todos, independentemente do 

contexto cultural;  

3) Conteúdo de alta qualidade: o nível fornecido sobre o assunto deve 

atender ao nível de público para o qual o recurso foi projetado, oferecer referências 

para fatos e informações na conferência de vídeo, fornecer um resumo da 

conferência de vídeo, sincronização de vídeo e nota de leitura, Forneça uma 

transcrição da leitura de vídeo, usar cor diferente para destacar informação 

importante, fornecer uma avaliação integrada dentro de cada tarefa, elaborar vídeos 

curtos de no máximo vinte (20) minutos;  

4) Design Instrucional e Metodologias de aprendizagem: objetivos devem ser 

claramente definidos no início de cada vídeo palestra, oferecer o esquema do curso 

que contém objetivos, lista de assuntos e cronograma; oferecer a linha do tempo de 

progresso do curso em gráficos de visualização, cada palestra de vídeo deve 

abranger no máximo três objetivos, cada questionário deve dar feedback e/ou 

mostrar as respostas corretas, disponibilizar um relatório de teste-teste para que os 

alunos conheçam seu desempenho, usar diferentes tipos de perguntas (por 

exemplo, respostas curtas, ensaios, correspondência, pergunta de escolha múltipla e 

verdadeira/falsa), usar avaliação eletrônica (teste eletrônico, testes curtos e 

pesquisas), elaborar sentenças curtas, iniciar vídeos com informações atraentes aos 

alunos; 

5) Aprendizagem ao longo da vida: usar língua inglesa para MOOCs para 

atender a ampla gama de alunos de diferentes países e culturas, considerar o 

horário internacional [UTC] para prazos e calendário, oferecer um recurso de 
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inscrição para obter atualizações de vídeos e discussões, marcar a leitura de video, 

deve ser categorizada para permitir uma pesquisa mais fácil; 

6) Aprendizagem em rede: Apoiar a aprendizagem colaborativa entre os 

alunos, fornecer ferramentas de discussão colaborativa e de notificações por e-mail, 

também para as notícias e prazos importantes; fornecer ferramentas colaborativas 

de anotações de vídeos, a plataforma de vídeo deve fornecer ferramentas de 

classificação como " gostar e não gostar"; 

7) Abertura: disponibilizar caixa de busca para ajudar os alunos a encontrar 

diferentes materiais de aprendizagem, download da conferência de vídeo nos 

próprios dispositivos dos alunos, usar ferramentas de redes sociais para 

compartilhar materiais de aprendizagem. 

8) Aprendizagem centrada no aluno: fornecer oportunidades para que os 

alunos se tornem mais auto-organizados, alunos responsáveis pela obtenção dos 

objetivos, tenha voz ao configurá-los; permitir que os alunos sugiram novas 

perguntas. 

De acordo com estes critérios de design, o estudo apresenta a plataforma 

digital e a interface concebida do bMOOC, o ambiente inicial do curso (Figura 12). 

Yousef et al, (2015) afirmam que esta plataforma representa um afastamento dos 

ambientes MOOC tradicionais onde os alunos estão limitados a ver conteúdos de 

vídeo passivamente, para se definir num ambiente mais dinâmico e colaborativo, no 

qual alunos são encorajados a compartilhar e criar conhecimento de forma 

colaborativa.  

 

Figura 12 – Plataforma digital L2P-bMOOC. 

 
Fonte: A autora (2018), a partir de Yousef et al (2015). 
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Em L2PbMOOC os conteúdos de vídeo são representados estruturados no 

espaço de trabalho, em um formato de mapa mental constituído por “nós de vídeo”. 

Há uma barra lateral para adição de nó de vídeo novo e edição de propriedades de 

vídeo (Figura 12), cujas ações em um nó de vídeo são: Anotações, recurso 

composto por cronograma interativo, lista de anotações existentes e formulário de 

criação para novas anotações; Recortes de vídeo, cria um novo nó que representa 

um segmento específico do vídeo que pode ser acessado e anotado por todos os 

participantes; Marcadores sociais (social bookmarking), recurso para anexar links 

de conteúdos relevantes no vídeo palestra original e nós de vídeo e Tópicos de 

discussão para discutir aspectos do conceito geral de que trata o video nó. 

Consta também a figura representativa do ambiente principal do curso, a 

interface de vídeo palestra (Figura 13) com área para anotações colaborativas no 

vídeo. O conteúdo foi desenvolvido e disponibilizado pelos professores em seis (06) 

vídeos palestras, e os participantes do curso adicionaram vinte e sete (27) vídeos 

relacionados, auto organizando seus ambientes criando colaborativamente mapas 

de vídeo das palestras, e compartilhando o conhecimento através de marcadores 

sociais, anotações, fóruns e tópicos de discussão. 

 

Figura 13 – Plataforma digital L2P-bMOOC, interface bMOOC de vídeo palestra. 

 
Fonte: A autora (2018), a partir de Yousef et al (2015). 

 

A seção de anotação de nós de vídeo é exibida em uma camada separada 

acima na página principal e à direita, pode ser aberta clicando no ícone "Anotação 

@" anexado aos nós do mapa. A interface é composta do ambiente principal que é a 

tela de vídeo, e por três principais seções: cronograma interativo em forma de linha 
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do tempo, logo abaixo da tela de vídeo, lista de anotações existentes e formulário de 

criação para novas anotações, formando um sistema de alta interatividade com o 

aprendente e o conteúdo audiovisual, bem como entre os participantes do curso. 

Para este modelo, como parte da abordagem na avaliação geral do bMOOC 

os pesquisadores se basearam no modelo de Conole (2013) de classificação de 

doze (12) dimensões avaliativas para MOOCs: nível de Abertura, grau de 

Massividade, a quantidade de uso de Multimídia, o uso de ferramentas para 

Comunicação, o grau de aprendizagem Colaborativa, o tipo de Percurso do aluno 

(ou seja, aprendizado centrado no aluno em relação à aprendizagem centrada no 

professor), garantia de Qualidade, quantidade de Reflexão, estratégias de Avaliação, 

modelo de Aprendizagem formal (formal e informal), Autonomia e Diversidade. 

E seu resultado determina, conforme afirmação dos autores, “as principais 

características do bMOOC Metodologias de Ensino”. Entre as opções de baixa, 

média e alta ocorrências, as características de massividade e reflexão obtiveram a 

marca de baixa satisfação, já as características de abertura, percurso de 

aprendizagem, avaliação, aprendizagem formal, autonomia e diversidade receberam 

médio como registro, e uso de multimídia, comunicação, colaboração, qualidade, 

avaliação, aprendizagem formal, autonomia e diversidade receberam a marca de 

alta consideração pelos participantes. 

A avaliação da usabilidade geral se deu por meio de aplicação de cinquenta 

(50) questionários ISONORM 9241/110S, que foi elaborado com base na norma 

internacional ISO 9241, consistiu em vinte e uma (21) questões classificadas em 

sete (07) categorias principais: Aptidão para tarefas; Autodescrição; Conformidade 

com as expectativas do usuário; Aptidão para aprender; Controlabilidade; Tolerância 

de erro; Adequação para individualização. A pontuação geral obtida pela aplicação 

dos questionários ISONORM 9241/110S foi 93,3, o que foi traduzido como estando 

“tudo bem” e momentaneamente não realizariam alterações no software em relação 

a usabilidade. 

A avaliação da eficácia foi realizada com intenção de verificar “se as metas 

foram cumpridas no bMOOC oferecido” em relação às diferentes expectativas dos 

interessados em MOOCs, a partir do conjunto das oito (08) dimensões 

projetuais(Figura 07), para as quais foi elaborado um conjunto de perguntas para 
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cada dimensão, em associação com uma escala Likert de cinco (05) pontos variando 

entre (1) discorda fortemente a (5) fortemente de acordo. A média do valor de 

avaliação da eficácia de cada dimensão variou entre 4,0 para Aprendizagem 

centrada no aluno e 4,6 para Abertura. 

 

Figura 14 - bMOOC - MOD 1. 

 
Fonte: A autora (2018), a partir de Yousef et al (2015). 

 

De maneira geral o modelo de Yousef et al (2015) utilizou o modelo de 

classificação de Conole (2013) para MOOCS na abordagem de avaliação geral, e 

para caracterizar a proposta do bMOOC experimentado. E propôs um modelo 

projetual com oito (08) dimensões que orientam tanto os processos de 

desenvolvimento, quanto processos de avaliação de MOOCs. O modelo estrutural foi 

minimamente representado e descrito, o que possibilitou ter uma noção do ambiente 

da plataforma digital do curso, da interface gráfica da página principal do curso onde 

ocorrem as aulas por meio de “vídeo palestras” e as ferramentas acessórias de 

interação dos aprendentes com o conteúdo audiovisual, e entre eles próprios. 

 

3.3.2.1.2 Conole (2015) – MOD 2. 

 

Neste artigo, a projetação efetiva dos MOOCs é apontada como a base para 

solucionar os desafios associados aos MOOCs, como alto índice de desistência dos 

cursos, dificuldade de reconhecimento da aprendizagem e de autenticação do 

participante, e dificuldade de oferecer suporte em escala. Inicia com a apresentação 
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do esquema de classificação com doze (12) dimensões propostas por Conole 

(2014), pois afirma o autor que a classificação de MOOCs como xMOOCs ou 

cMOOCs é demasiadamente simples diante da diversidade de MOOCs que é 

ofertada atualmente. O esquema de classificação em que cada aspecto pode ser 

mais ou menos evidente na análise de um MOOC, foi aplicado no estudo para 

descrever cinco (05) MOOCs diferentes em sentido comparativo, para demonstrar 

como o esquema pode ser usado e para indicar em que grau cada aspecto se faz 

presente. 

As doze (12) dimensões de Conole (2014) são divididas em duas (02) 

categorias. A categoria “Contexto” inclui as dimensões Aberto, Massivo e Diverso, e 

a categoria “Aprendizado” agrega as dimensões Uso de Multimídia, Grau de 

Comunicação, Grau de Colaboração, Quantidade de Reflexão, Caminho de 

Aprendizagem, Garantia de Qualidade, Certificação, Aprendizado Formal e 

Autonomia. São descritos cinco MOOCs, cada um baseado em uma abordagem 

pedagógica diferente, a saber: associativa, cognitiva, construtivista, situada e 

conectivista.  

Após a contribuição efetiva do artigo foi a proposta de 7Cs de uma estrutura 

de Design de Aprendizagem, que é um campo de pesquisa que apresenta uma 

alternativa ao tradicional campo de Design Instrucional, propondo uma visão geral 

holística do processo de projeto e auxiliando os professores a tomarem decisões de 

projeto mais assertivas do ponto de vista pedagógico e das tecnologias digitais. O 

Design de Aprendizagem possui três (03) facetas: Orientação, que visa auxiliar o 

professor a tomar decisões de projeto; Visualização, voltada a ajudar os professores 

a representar visualmente seus projetos a partir de diferentes perspectivas; e 

Compartilhamento com pares. 
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Figura 15 - 7Cs da estrutura de Design de Aprendizagem. 

 
Fonte: A autora (2018), a partir de Conole (2015). 

 

Os 7Cs da estrutura de Design de Aprendizagem (Figura 15) tem como 

objetivo auxiliar os professores e designers a tomar decisões de projeto mais 

informadas, para projetarem MOOCs mais eficazes. Cada um dos 7Cs - Conceituar, 

Criar, Comunicar, Colaborar, Considerar, Combinar e Consolidar, possui uma série 

de atividades e recursos. Os 7Cs são divididos em quatro (04) etapas: Visão, 

Atividades, Síntese e Implementação. 

A primeira etapa, Visão, é formada pelo C Conceitualizar. Neste momento é 

criada a visão para o curso ou módulo que está sendo projetado. São abordadas 

questões como a natureza dos aprendentes alvo, quais suas percepções acerca de 

MOOCs e as razões que os levam a participar, bem como os princípios centrais do 

curso ou módulo, como abordagens pedagógicas, o tipo de orientação e suporte que 

será disponibilizado, o conteúdo, atividades, formas de comunicação e colaboração 

incentivadas, e os modos como a reflexão será encorajada e como os participantes 

poderão demonstrar a conquista dos resultados de aprendizagem.  

A segunda etapa, Atividades, inclui os Cs Criar, Comunicar, Colaborar e 

Considerar, e está voltada a projetar os recursos e atividades que serão usadas 

pelos aprendentes. Criar guia as decisões sobre materiais de aprendizagem a serem 

elaborados, como textuais, interativos, podcasts ou vídeos, reflete sobre o uso de 

Recursos Educacionais Abertos, e sobre a possibilidade dos aprendentes 
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participarem de atividades de criação de materiais próprios. Comunicar está 

relacionado aos métodos de facilitar a comunicação entre aprendente e tutor, 

aprendente e seus colegas, e comunidade ampla via redes sociais. Reflete sobre o 

uso de fórum, e-mail ou mídias sociais, por exemplo, de acordo com a abordagem 

pedagógica do MOOC ou tipo de interação. 

Ainda na segunda etapa, o C Colaborar se refere aos modos que a 

colaboração pode ser promovida. Um exemplo é a divisão dos aprendentes em 

grupos de pesquisa para discussão e compartilhamento do conhecimento adquirido. 

O C Considerar está voltado aos modos pelos quais a reflexão pode ser encorajada 

e como os aprendentes podem demonstrar que atingiram os resultados de 

aprendizagem. A avaliação pode ser diagnóstica, formativa ou somativa, a reflexão 

pode se dar por interação entre participantes ou reflexão individual por meio de 

escrita de blogs, e o reconhecimento pode ser por certificados ou distinções digitais.  

A etapa de Síntese é formada pelo C Combinar, sendo voltada a permitir que 

o professor ou designer reflitam sobre o processo de projeto sob diferentes 

perspectivas. Pode ser criado um perfil de atividades, que demonstra quanto tempo 

os aprendentes levam para exercer determinadas tarefas como: assimilação de 

atividades, lidar com informações, comunicação, produção, adaptação, 

experimentação e avaliação. Outra possibilidade é a criação de um Mapa do Curso, 

descrevendo em detalhes a natureza do MOOC em termos de: qual orientação e 

suporte é dado, a natureza das atividades e conteúdo, como a comunicação e 

colaboração é incentivada, e como a reflexão é encorajada e os resultados 

alcançados demonstrados. A construção de um storyboard permite o mapeamento 

das ações dos participantes com o tempo. No exemplo de construção de storyboard 

apresentado no artigo, o período em semanas é mostrado na parte superior junto 

aos respectivos tópicos que serão abordados. Ao lado esquerdo são listados os 

resultados de aprendizagem, ao centro as atividades que serão realizadas pelos 

aprendentes, e na parte inferior os métodos de avaliação de cada tópico. As 

atividades podem ser leitura de artigos ou documentos, assistir vídeos ou ouvir 

podcasts, devendo após redigir redações, fazer posts em blogs ou apresentações 

em grupo, que serão base das avaliações, que podem ser feedback de tutores, dos 

colegas, ou reflexão individual.  
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A última etapa, de Implementação, é formada pelo C de Consolidação, na 

qual o projeto é implementado em uma situação real e sua efetividade avaliada. Os 

métodos de avaliação incluem a análise da interação dos participantes com o 

MOOC, questionários ou entrevistas. Também, um esquema de classificação de 

MOOC pode ser aplicado para verificar o grau de implementação efetiva do projeto. 

 

Figura 16 - MOOC - MOD 2. 

 
Fonte: A autora (2018), a partir de Conole (2015). 

 

O modelo de Conole (2015) utilizou o esquema de categorização de doze 

(12) dimensões do próprio autor Conole (2014) que, tanto pode orientar processos 

para projetar e desenvolver MOOCs, caracterizando-os a partir de cada aspecto, 
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quanto os processos de avaliação para analisar e descrever suas condições obtendo 

uma classificação dos aspectos evidenciados Figura 16).  

O estudo se baseou nesta categorização para analisar comparativamente 

cinco (05) cursos, os quais apenas tiveram seus nomes mencionados como exemplo 

de MOOC da respectiva abordagem pedagógica, e em nota final foi informado o 

endereço de homepage de cada MOOC. O modelo estrutural dos MOOCs 

analisados não foram apresentados e nem descritos. Foi proposto um modelo 

projetual com oito (08) dimensões distribuídas por quarto (04) etapas de Design de 

Aprendizagem o qual foi nomeado como 7Cs. 

 

3.3.2.1.3 Teixeira et al., (2016) – MOD 3. 

 

O artigo teve como objetivo considerar o princípio da diversidade para o 

design de MOOC, na intenção de desenvolver uma alternativa para a questão que 

apontam como crítica para uma efetiva experiência de aprendizagem de linguagem 

aberta. Trata-se da capacitação de aprendentes altamente heterogêneos, com 

diversos estilos de aprendizagem e conhecimentos prévios, e diferentes plataformas 

para acesso ao conteúdo dos MOOCs.  

Os autores afirmam que, a personalização do conteúdo com base no perfil 

do usuário é uma característica desejável para os MOOCs, pois melhora o processo 

de aprendizagem, otimizando o tempo gasto em atividades de aprendizagem e a 

efetividade da participação em relação às suas capacidades individuais. A 

adaptação é comum em sistemas de e-learning como recursos para adaptação da 

apresentação do conteúdo em relação à mídia de suporte, ao dispositivo móvel, às 

habilidades do participante, e fatores contextuais como localização, porém em 

MOOCs não é tão desenvolvida. 

O estudo apresentou uma proposta baseada no modelo integrado iMOOC 

(Figura 17), que considera principalmente os cMOOCs e a abordagem conectivista 

para aprender, e incorpora alguns elementos de outras abordagens como vídeos 

curtos, testes formativos ou avaliações, propondo uma nova estrutura que permite a 

personalização e adaptação de MOOCs, projetados com abordagem pedagógica 

colaborativa e em rede. A dinâmica se dá por meio de mecanismos de adaptação 
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para plataformas MOOC, que identificam o perfil de competência de cada 

participante e o conhecimento prévio, e o dispositivo móvel usado, gerando 

seqüências de aprendizagem personalizadas. A estrutura é composta de dois 

agentes inteligentes: um (1) é responsável por criar um caminho de aprendizagem 

personalizado para o participante e o outro (2) realiza adaptação com base nas 

características do dispositivo móvel do participante. O agente de seqüenciamento 

estabelece uma seqüência de tarefas que o participante deve preencher para 

explorar o conteúdo MOOC. 

 

Figura 17 - iMOOC - MOD 3. 

 

Fonte: A autora (2018), a partir de Teixeira et al, (2016). 
 

O experimento foi realizado com o curso chamado "Criando conteúdo 

educacional digital acessível", voltado para professores, para que estes possam criar 

conteúdos acessíveis aos seus alunos. No experimento, foram simulados três perfis 

de participantes: (1) um participante sem conhecimento do assunto, (2) outro 

participante com algum conhecimento do assunto, e (3) um participante com um 

nível médio de conhecimento. Em termos de resultados, os autores afirmam que foi 

observada a criação de caminhos de aprendizado personalizado, uma trilha de 

aprendizagem diferenciada em cada perfil simulado, usando sete (07) diferentes 

tipos de dispositivos móveis, demonstrando a importância deste tipo de tecnologia 

para os cursos MOOC.  
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Este artigo não apresentou o modelo estrutural deste MOOC na plataforma, 

porém foi informado que cada uma das cinco (05) aulas é composta por módulos e 

em cada módulo há um pequeno vídeo gravado em formato mp4, sendo vinte e dois 

(22) vídeos na primeira aula. Foi descrito o experimento realizado em ambiente de 

laboratório com o protótipo do modelo, aprendizes simulados e dispositivos móveis 

reais. Para um próximo experimento foi indicado pelos autores testar este modelo 

com grupos de participantes reais, com o intuito de coletar informações da 

experiência dos alunos. 

 

3.3.2.1.4 Fidalgo-Blanco, Sein-Echaluce e García-Peñalv, (2016) – MOD 4. 

 

O estudo teve como objetivo propor um novo modelo pedagógico híbrido 

para MOOCs integrando recursos sociais, a partir de investigações empíricas 

relacionadas à questões de taxas de abandono. 

O modelo proposto combinou as principais características de xMOOCs 

envolvendo o uso de uma plataforma X de ensino a distância e cMOOCs envolvendo 

o uso de uma plataforma C de redes sociais, visando com estas incorporar 

cooperação para criar compartilhamento de conhecimentos entre os participantes 

(Figura 18). As atividades de aprendizagem eram de natureza não formal na 

plataforma X e de natureza informal na plataforma C, com a promoção de 

cooperação entre os participantes para gerar um fluxo contínuo de conhecimento 

entre as plataformas. Afirmam os autores que a estratégia cooperativa é um recurso 

pedagógico que ajuda a reduzir a taxa de abandono dos MOOCs. 

O fluxo de conhecimento passível de ser gerado no modelo inicia com 

adição de recursos de aprendizagem planejados pela equipe de ensino na 

plataforma X de educação a distância, e na plataforma C de rede social adicionados 

pelos participantes do MOOC que também geram novos recursos durante o uso da 

rede social. Estes novos recursos desenvolvidos em cooperação, enquanto os 

participantes operam em conjunto para finalidade de aprender compartilhando o 

mesmo espaço virtual, tiveram seu conteúdo mais significativo incorporado pela 

equipe de ensino para compor o conteúdo inicial do MOOC (Figura 18). Sendo a 

cooperação a criadora de um fluxo contínuo de conhecimento entre as plataformas X 
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e C. Os recursos gerados se tornam mais efetivos quanto mais variados sejam 

proporcionados pela massificação e heterogeneidade dos participantes do MOOC.  

 

Figura 18 - MOOC Híbrido - MOD 4. 

 
Fonte: A autora (2018), a partir de Fidalgo-Blanco, Sein-Echaluce e García-Peñalv, (2016). 

 

O estudo analisou a aplicação deste modelo em dois (02) casos reais: 1) 

MOOC software livre e conhecimento aberto, com finalidade de treinamento para 

criar conhecimento aberto em blogs e wikis, ocorrido em 2013 e 2) MOOC Inovação 

Educacional Aplicada, com finalidade de informar sobre os recentes métodos e 

técnicas de inovação educacional no Ensino, ocorrido em 2014. Ambos foram 

implementados e disponibilizados na plataforma X – Miríada X32 de educação a 

distância. 

                                            

32 Ver Miríada X em: <https://miriadax.net/pt/home>. 

https://miriadax.net/pt/home
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A plataforma C eleita foi diferente em cada um dos casos: Caso 1) 

compuseram quatro (04) redes sociais: Linkedin, Elgg, Identi.ca e Twitter, e uma 

Wiki foram usadas para integrar os resultados da comunidade de aprendizado com 

recursos didáticos; Caso 2) composto pela rede social do Google+, onde foram 

integrados resultados da comunidade de aprendizagem, alguns recursos didáticos e 

um Blog para prover um campo de reflexão.  

Na análise são apresentadas as tendências de abandono e taxas de 

conclusão, satisfação e cooperação entre os participantes. Através de uma pesquisa 

de satisfação ao final dos cursos usando uma adaptação do modelo de Questionário 

de Avaliação Estudantil de Qualidade (SEEQ), verificou-se o nível de participação, 

percepções de aprendizagem e nível de cooperação.  

Os padrões de abandono são analisados em relação ao número de módulos 

e tempo decorrido e se deram em ambos os casos refletindo o mais significativo 

abandono na apresentação do primeiro módulo, que é de apresentação do curso. 

Nos módulos seguintes a taxa de abandono diminuiu. As taxas de conclusão foram 

similares em 27,8% e 28,2%, aproximadamente o dobro da taxa média de conclusão 

para outros MOOCs da plataforma Miríada X. 

Em relação às percepções de aprendizagem e os quesitos de compreensão 

do conteúdo do curso, aprendizagem do que seja considerado de valor e aumento 

do interesse nos temas, os resultados satisfatórios se mantiveram entre 52% e 

58,51%. 

Quanto o nível de cooperação nas redes sociais os resultados foram 

também semelhantes com pequenas diferenças, sendo que os participantes 

apontaram que o aprendizado melhorou, por vezes melhorou muito, e pensam que a 

cooperação influenciou sua aprendizagem muito ou o suficiente. No caso 1 em que o 

conhecimento gerado era incorporado no conteúdo do MOOC inicial, o que não 

ocorreu no caso 2, os participantes registraram melhores resultados neste aspecto. 

O uso de várias redes sociais no caso 1 causou certa dispersão nos participantes, 

enquanto o uso de apenas uma rede social no caso 2 levou a um envolvimento mais 

significativo. 

Concluíram os autores que os resultados apresentados neste artigo sugerem 

em ambos os casos de estudo, que a metodologia híbrida proposta produziu 



110 

 

resultados similares quanto às taxas de participação e de conclusão e dobrou a taxa 

de conclusão para MOOCs MiriadaX. E, que a taxa de conclusão MOOC se 

relaciona mais com a metodologia, sob influência do design do curso e das relações 

sociais, do que com a plataforma, o tema ou o perfil dos participantes inscritos, que 

eram de características heterogêneas, tais como idade, origem, profissão, nível 

acadêmico e preferências de aprendizagem. Uma outra questão apontada no artigo 

afirma que as redes sociais não facilitam a organização de recursos gerados de 

forma cooperativa pelos participantes. Por isso, sugeriu-se pesquisar uma melhor 

forma de usar os sistemas de gerenciamento de conhecimento nos MOOCs para 

classificar e organizar recursos, bem como para facilitar a busca e posterior 

implementação. 

Tal metodologia gerou dois produtos: uma comunidade de aprendizado e um 

espaço onde os recursos gerados foram organizados. A comunidade e os recursos 

gerados se revelaram úteis e eficientes para uso tanto durante o MOOC quanto 

depois, até 2015 a comunidade vinha crescendo independentemente. 

O modelo de Fidalgo-Blanco, Sein-Echaluce e García-Peñalv (2016) propôs 

um modelo pedagógico híbrido com estratégia pedagógica de cooperação entre os 

participantes, por inserção de redes sociais. O modelo estrutural não foi apresentado 

e nem descrito, apenas foram mencionadas a plataforma ibero-americana Meriada X 

e as redes sociais inseridas na proposta. 

 

3.3.2.1.5 Chew et al., (2013) – MOD 5. 

 

Este estudo teórico teve como objetivo apresentar a estrutura de projeto de 

um novo programa educacional para o ensino de Fundamentos em Engenharia, da 

Universidade de Taylor na Malásia, e os resultados preliminares. Trata-se de um 

curso ofertado especificamente como pré-treinamento para estudantes em fase de 

transição, que desejam obter grau em engenharia após seus estudos pré-

universitários. A ênfase do curso é inerente a três (03) aspectos: 1) aprendizagem 

autônoma baseada em tecnologia, 2) aprendizagem prática baseada em projetos e 

3) oficinas para descobrir o potencial do aluno. E seu planejamento, nos termos 

apresentados, melhorar a experiência de aprendizagem, desenvolver habilidades 

como capacitar alunos para o pensamento crítico, trabalho em equipe, tomada de 
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decisão, comunicação, liderança, habilidades que os autores entendem como 

cruciais para o desenvolvimento de um estudante de engenharia. 

O modelo foi projetado sob conceitualização baseada nos quatro parâmetros 

de aprendizagem de abordagem holística (Aprender a saber; Aprender a ser; 

Aprendendo a viver juntos; Aprender a fazer; (AL-ATABI, 2012)) propostos pela 

UNESCO (Figura 19). Os principais parâmetros, tratados pelos autores como 

metodologia de entrega, se daria apoiada na estrutura do padrão Conceive Design 

Implement Operate – CDIO, conceber, projetar, implementar, operar, para 

aprendizagem prática baseada em projetos, e o cultivo sistemático de habilidades 

para resolução de problemas.  
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Figura 19 F - MOOC - MOD 5. 

 

Fonte: A autora (2018), a partir de Chew et al., (2013). 

 

Na implementação, quanto à parte teórica, seria a disponibilização com 

oferecimento de conteúdos por meio das tecnologias iBook acessados por iPad, e 

por meio de MOOC para proporcionar aprendizagem autônoma aos alunos; sendo 

que cada aluno receberia um iPad com iBooks em substituição aos livros didáticos 

impressos. E, ainda, completando a metodologia de entrega consideram o uso da 

plataforma de educação Extreme Learning Process - XLP, processo de 

aprendizagem extrema, para a descoberta de potencial (Figura 19).  

O CDIO33 é um processo de aprendizagem em que estudantes trabalham 

em grupos para resolver desafios de engenharia sob a forma de um projeto ou 

produtos. Os alunos têm seus projetos avaliados e oportunidade de justificá-los aos 

                                            

33 Ver CDIO em: <http://www.cdio.org/cdio-organization>. 

http://www.cdio.org/cdio-organization
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membros do público avaliador, composto principalmente por especialistas industriais 

e acadêmicos. Neste estudo foi apresentado o plano de implementação para 

aprendizagem baseada em projetos com informações quanto aos objetivos, 

pressupostos e decisões de planejamento, autoria, estrutura de divisão do trabalho, 

cronograma, custos e recursos necessários, meios de monitoramento e controle, e 

avaliação. 

O iBook foi definido neste estudo como sendo uma plataforma interativa e 

pode ser utilizado como uma ferramenta de ensino e aprendizagem capaz de ser 

sincronizada entre várias instituições em todo o mundo. É referido ao iBook o 

atributo de poder substituir os livros físicos e a possibilidade de ser aprimorado com 

funções que superam as de livros eletrônicos regulares e pdfs que são versões 

digitalizadas de originais.  

O estudo listou as capacidades e funções do iBook: a possibilidade de tocar 

expandindo gráficos, diagramas, imagens e texto para uma melhor compreensão; 

diagramas 3D que podem melhorar a visualização de vários desenhos de 

engenharia e sistemas; vídeos educacionais incorporados que não requerem 

transmissão e podem ser acessados sem conexão à internet; tutoriais, perguntas e 

problemas com verificação imediata de respostas; possibilidade de realizar 

pesquisas de significado, definições ou informações adicionais por meio de destaque 

de palavras; incorporação de qualquer página da Web para permitir que os usuários 

acessem vários aplicativos, como redes sociais, tópicos de discussão, fóruns e 

grupos para melhorar a interatividade professor-aluno; anotação e destaque que 

pode ser convertido imediatamente em cartões de estudo para revisão; 

concentração dos livros didáticos localizados em um lugar com as notas relevantes; 

atualização contínua ao longo do curso através de comentários e sugestões dos 

usuários. Também foi apresentado o plano de implementação do iBook com 

informações quanto aos mesmos aspectos do plano para aprendizagem baseada 

em projetos, mencionados anteriormente. 

 

Em relação à ampliação deste modelo para uma plataforma MOOC, foi 

informado que esse recurso poderia transpor as barreiras geográficas, permitindo 

que o curso seja acessível em várias partes do mundo. E que uma plataforma de 
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educação de código aberto receberia contribuição de alunos de todo mundo, o que 

faria o programa melhorar progressivamente. Acreditam, ainda, que o ensino 

oferecido por meio de MOOCs seria uma medida que poderia melhorar o estado 

atual da educação na Malásia. Entretanto, não foi apresentado plano de 

implementação do MOOC, nem descrição ou representação da sua estrutura. 

O Extreme Learning Process - XLP, é uma plataforma educacional para 

conduzir processos de aprendizagem extrema e um meio para a instrução em vários 

assuntos. Trata-se de uma oficina educacional intensiva de quarto (04) dias, na qual 

os participantes recebem tempo mínimo de interrupção para resolução dos desafios, 

e têm zero de conhecimento inicial sobe o tema. Os benefícios listados da XLP 

foram: capacidade de concentrar a aprendizagem de um período de quarto (04) 

semanas em quarto (04) dias sem comprometimento da aprendizagem, foco dos 

participantes sem distrações, melhoria das habilidades de comunicação e trabalho 

em equipe, melhoria da habilidade de gerenciamento de tempo, compreensão de 

diferentes culturas e barreiras de comunicação entre estrangeiros. Para a XLP 

também foi apresentado no estudo o plano de implementação com informações nos 

mesmos aspectos mencionados anteriormente no plano de implementação do CDIO. 

Foi realizada uma pesquisa com dezenove (19) alunos participantes no XLP, 

comparando o antes e depois do XLP em áreas relevantes de avaliação pessoal, 

para identificar melhoria, equivalência ou declínio nas suas habilidades pessoais. Os 

autores consideraram que cada parâmetro avaliado pelos participantes apontou uma 

melhoria média de 60%, considerada como significativa para apenas quatro dias (04) 

de atividades, e mostrou a eficácia em um curto período no desenvolvimento do 

potencial do aluno. 

Usando uma apresentação em power point e uma conversão do mesmo 

conteúdo para o formato iBook foram pesquisados vinte e quatro (24) participantes 

aleatórios, fazendo uma comparação entre as duas mídias, como resultado os 

participantes responderam mais positivamente ao iBook em comparação à outra 

mídia apresentada. Os autores consideraram este resultado como uma indicação 

favorável para o iBook, como sendo um formato que seria bem rebebido em termos 

de funcionalidade.  

A proposta de Chew et al. (2013) neste modelo foi criar uma plataforma de 

treinamento, com parâmetros e ferramentas relevantes para o ensino e 
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aprendizagem de conhecimento disciplinar essencial, e habilidades necessárias para 

a formação de engenheiros. Entretanto, não foram apresentadas representações 

das plataformas XLP, iBook e MOOC. 

 

3.3.2.1.6 Coelho et al., (2015) – MOD 6. 

 

Este estudo apresenta um modelo híbrido iMOOC, piloto, chamado 

"Mudança climática: o contexto das experiências de vida". O curso projetado foi o 

primeiro MOOC da Universidade Aberta (UAb), e foi criado devido à urgência das 

questões climáticas no mundo. O modelo incorpora elementos combinados dos 

xMOOCs: centrado na transmissão de informações, entrega de conteúdo de alta 

qualidade, avaliação automatizada, e cMOOCs e seus princípios: autonomia, 

diversidade, interatividade e abertura, para permitir o compartilhamento de 

conhecimento entre participantes, com ênfase na rede e, em particular, contribuições 

de conteúdo dos próprios participantes. Porém, considerou na sua construção, o 

modelo pedagógico virtual da UAb e seus quatro (04) pilares principais: centrado no 

aluno, flexibilidade, interação e inclusão digital, advindos da experiência em 

aprendizagem online da UAb.  

O modelo foi projetado combinando autonomia, aprendizagem autônoma, 

com ênfase na dimensão social, sendo compreendido pelos autores como uma 

variação do processo educacional formal, da universidade portuguesa de ensino a 

distância. E foi concebido visando facilitar a transição de estudantes da educação 

não formal para educação formal. Na descrição do modelo, os autores afirmam 

sobre o processo de aprendizagem, centrado no aluno e baseado na realização de 

atividades, que a aprendizagem é evidenciada pela criação de artefatos como 

textos, vídeos, slides, mapas mentais, etc. Os participantes são os responsáveis 

pela própria aprendizagem, e por construir a comunidade dinâmica e colaborativa de 

aprendizagem, combinando estudo autônomo e reflexão por interação com os outros 

participantes em um contexto social aberto. 

Para tanto, este modelo específico iMOOC (Figura 20) implicou na 

arquitetura de plataformas integradas - Moodle e Elgg, e adaptação e 

desenvolvimento de recursos pedagógicos, que combinam características das 
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abordagens cMOOCs e xMOOCs. A integração foi feita de modo que proporcionou 

compartilhamento de informações de login único e perfil do usuário. 

A escolha do sistema de gerenciamento de aprendizagem de código aberto 

Moodle, se deu pelo sistema fornecer um espaço de aprendizagem com ferramentas 

de autoria para criação de cursos e para exibir recursos, registra desempenho de 

atividades e avaliação dos alunos. As atividades de ensino-aprendizagem ocorrem 

de acordo com um plano e sob controle do instrutor, com papéis distintos entre 

professores e alunos. O Moodle funcionou no iMOOC como back office, área de 

operações administrativas e suporte do curso, para acesso tutor e a interação com 

os estudantes. 

A Elgg é uma plataforma digital de rede aberta de código aberto, para 

criação e gerenciamento de comunidades, com conceito central de usuários e suas 

relações com os demais participantes, que promove o compartilhamento de 

recursos. Neste modelo, a plataforma foi escolhida para gerenciar o contato informal 

entre os alunos, onde compartilharam recursos e resultados de aprendizagem. A 

Elgg funcionou no iMOOC como front office, o local de contato com os participantes 

por onde se inscreveram e acessavam o curso, por onde operavam suas ações 

como estudantes, navegando entre ambos os sistemas. 
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Figura 20 - MOOC - MOD 6. 

 
Fonte: A autora (2018), a partir de Coelho et al., (2015). 

 

O modelo pedagógico iMOOC se constituiu desta abordagem mista entre os 

xMOOCs, um modelo de ensino centrado na transmissão de informações, conteúdo 

de alta qualidade, avaliação automatizada e os cMOOCs, com ênfase na rede e com 

contribuições de conteúdo dos próprios participantes. 

O curso piloto desenvolvido teve duração de oito (08) semanas, 6 de maio a 

1 de julho de 2013, e iniciou com um primeiro módulo autônomo, padrão para todos 

os cursos UAb, para familiarização dos participantes com os espaços, ferramentas e 

serviços, os processos de trabalho e comunicação utilizados no curso. Foi, ainda, 

estruturado em cinco (05) tópicos. Os autores afirmam que para garantia de 

qualidade instrucional, para cada tópico um vídeo introdutório foi elaborado, um 

resumo das atividades propostas e um documento com diretrizes detalhadas para 

desenvolvimento, materiais de aprendizagem e outros materiais de apoio, um fórum 

de discussão. Houve uma conferência de chat de vídeo usando o Google Hangout 

com um especialista convidado sobre mudanças climáticas e os professores do 

curso, moderados pelos tutores, como outra maneira de envolver os participantes. 

Foram utilizadas duas ferramentas de aprendizagem: (1) o "Guia de 

Aprendizagem" contendo todas as informações sobre o curso, tais como objetivos, 

currículo e habilidades, modelo pedagógico, recursos de aprendizagem, cronograma 
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de atividades de aprendizagem; e (2) o fórum "Notícias e Manchetes" para 

publicação de mensagens relacionadas ao curso, que estabeleceram as principais 

diretrizes e feedbacks semanais.  

Para obtenção de certificado de conclusão seria necessário enviar sua 

atribuição na plataforma e participar de processo da revisão por pares. Para obter 

credenciamento formal do curso o participante deveria se inscrever e ser avaliado 

positivamente em um exame escrito presencial, e ser avaliado positivamente em um 

portfólio de atividades desenvolvidas durante o curso, avaliado pela equipe 

universitária. 

O método de pesquisa utilizado foi analisar todos os eventos registrados nas 

plataformas Moodle e Elgg, para conhecer e avaliar o perfil dos participantes do 

iMOOC e avaliar a participação ativa. Foram cruzados dados como número de 

eventos, mensagens e dias de atividade, para categorizar os participantes 

esporádicos e os regulares. Foram matriculados 1.024 participantes no curso, que 

foram avaliados em um período definido do dia, e que se mostraram mais ativos na 

plataforma Elgg do que no Moodle, uma vez que o Elgg é uma plataforma social 

colaborativa.  

A equipe de planejamento, desenvolvimento e ensino do curso contou com 

dois (02) especialistas em informática para desenvolvimento de plataformas; dois 

(02) especialistas em educação para desenvolver o modelo pedagógico iMOOC; 

dois (02) especialistas em ciências ambientais para conteúdos científicos e 

organização dos cursos; três (03) tutores para atendimento de estudantes e quatro 

(04) técnicos multimídia para vídeo, desenvolvimento e produção. 

Como resultados desta pesquisa, foram citados os benefícios na produção e 

entrega de um curso sobre o tema das mudanças climáticas, o aumento na 

visibilidade das instituições que oferecem essa modalidade de curso, além do 

aumento no número de estudantes, além de inovação e melhoria de conteúdos 

pedagógicos. A pesquisa também concluiu que se a duração do curso fosse menor, 

o número de alunos que completariam o curso seria maior. O ensino a distância 

online, o estabelecimento de um forte senso de comunidade entre alunos incentiva 

maiores níveis de satisfação, persistência, engajamento e cognição. 

Neste artigo Coelho et al. (2015) planejaram e desenvolveram o modelo 

pedagógico iMOOC, reunindo aspectos dos modelos de cMOOCs e xMOOCs, 
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também baseados nos princípios de aprendizagem online da UAb, experimentando 

o modelo conceitual no curso piloto com a estratégia de plataformas integradas – 

Moodle e Elgg. Não foram apresentadas representações estruturais das plataformas. 

 

3.3.2.1.7 Dagienė, Gudonienė, (2015) – MOD 7. 

 

Este artigo apresenta um estudo realizado com o primeiro MOOC implantado 

na Lituânia e que incluiu dois mil e nove (2009) participantes, utilizando como 

plataforma virtual o MOODLE. Considerando que a excelência digital é habilidade 

necessária para todas as comunidades de conhecimento, as questões analisadas no 

estudo têm relação com a ausência da plataforma de aprendizagem MOOC para 

serviços de alta conectividade, falta de componentes MOOC cientificamente 

analisados e aclamados e estratégias de curso.  

Apontam como principal problema, como garantir a qualidade no 

desenvolvimento e apresentação dos MOOCs, no sentido dos principais elementos 

do curso que garantiriam o desenvolvimento qualitativo do MOOC. E para garantir o 

processo de aprendizagem, é necessária uma estrutura de curso bem estabelecida, 

para a qual os métodos de design de cursos inovadores tornam-se um elemento 

importante, objetos de aprendizagem, ferramentas adequadamente selecionadas. 

Nesse contexto, o uso de recursos educacionais abertos, ferramentas e elementos 

de código aberto, vários recursos de informações abertas são usados e todos os 

participantes dispostos a aprender são registrados. 

Como objetivo os autores apresentaram os resultados da implantação, 

através da análise dos dados fornecidos pelos participantes do primeiro MOOC da 

Lituânia "Tecnologia da Informação". Estudaram o modelo MOOC projetado a partir 

de análise de plataformas e ambientes de aprendizagem recentemente criados e 

relacionados ao modelo proposto. Afirmam que projetar o uso efetivo da tecnologia 

para apoiar o ensino e a aprendizagem, envolve a integração de três diferentes tipos 

de conhecimentos (Figura 21): 1) Conhecimento de Conteúdo; 2) Conhecimento 

Pedagógico; 3) Conhecimento Tecnológico. 
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Figura 21 - MOOC - MOD 7. 

 
Fonte: A autora (2018), a partir de Dagienė, Gudonienė, (2015). 

 

Como principais requisitos para cursos MOOC identificam: a acessibilidade e 

flexibilidade do processo de estudo orientado para o aluno. O processo de 

aprendizagem ocorre em maior parte em ambiente de aprendizagem online, e um 

dos principais fatores de sucesso de desenvolvimento de cursos MOOC é a escolha 

da plataforma de aprendizagem, a escolha da mídia. Esta deve assegurar as 

principais funções na aprendizagem online, a comunicação e cooperação, a troca de 

documentos, armazenamento e medidas de auto-regulação ou avaliação (Figura 21).  

A maioria das plataformas têm funções semelhantes ou idênticas, 

principalmente o recurso MOOC - vídeo conferências curtas com perguntas 

integradas, importante característica de identificação da plataforma MOOC. Muitas 

dessas plataformas têm muito em comum com ambientes de aprendizagem virtuais, 

como Moodle, Sakai, Blackboard e outros.  

O modelo MOOC para o design do curso de “Tecnologias de Informação” 

(Figura 22) se baseou nos conceitos de demonstrar e discutir, disseminação e 

sustentabilidade. Como etapa prévia de projeto cumpriram com atividades de 
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exploração e mineração, reunindo subsídios para projetar a proposta de design e 

realizar teste, quando consideram, ainda, os conceitos de compartilhar e refletir, 

seguindo para etapa de ampliação e desenvolvimento da proposta objetivando a 

formação de rede.  

 

Figura 22  - Design do Curso - MOD 7. 

 

Fonte: A autora (2018), a partir de Dagienė, Gudonienė, (2015). 

 

O material de aprendizagem deve ser criado de forma flexível, funcional e 

inovadora, o que promove a melhoria de preparação e controle do material didático, 

e contribui para uma plataforma de aprendizagem personalizada. Os MOOCs tornam 

o processo de aprendizagem mais dinâmico, por meio do oferecimento de 

possibilidades de cooperação e comunicação, para que os alunos discutam o 

material do curso, e reúnam ideias diferentes sobre o tema de interesse. Ou seja, 

permitem a criação de conhecimento a partir da experimentação e repertório dos 

alunos. 

As tecnologias envolvem quatro etapas importantes: (1) arranjos, (2) registro 

de participantes, (3) gerenciamento de cursos e (4) avaliação MOOC, requerem 

envolvimento de professores, e os investimentos em infra-estrutura e equipamentos 

devem ser planejados considerando a grande escala de usuários de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC). As TICs são úteis para aprendizagem contínua 

pela flexibilidade em relação ao tempo e lugar para aprender, e ao material de 
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aprendizagem, pelo fácil acesso às informações e comunicação com outras 

pessoas. 

Foi mencionado como principal desvantagem apontada pelos alunos a 

demora na resposta e problemas de comunicação com os tutores, pois a experiência 

envolve um grande número de alunos, e se torna difícil atender a todos 

simultaneamente. Como resultados e trabalhos futuros sugeriu-se um projeto que 

contemple uma maior integração da plataforma com os tutores e alunos, num uso 

efetivo da tecnologia para apoiar o ensino e a aprendizagem via MOOC.  

A proposta deste estudo tratou de modelo conceitual do curso e do esquema 

projetual, pautados em estudos bibliográficos que os sustentaram. Não foi 

apresentado representação estrutural da plataforma Moodle pela qual o curso foi 

executado. Nem foram mencionadas as redes sociais que teriam sido associadas no 

modelo proposto, e nem descritas minimamente. 

 

3.3.2.1.8 Buchem et al., (2015) – MOD 8. 

 

Neste artigo, os autores apresentam uma proposta chamada “Fitness MOOC 

- interação de idosos com rastreadores físicos portáteis (fMOOC)", que visou 

desenvolver uma solução de aprendizagem aprimorada com tecnologia dos 

wearables - rastreadores físicos portáteis que são acoplados, ou usados no corpo 

em movimento e atuam como suporte de rastreadores de atividades físicas, 

combinando a abordagem MOOC de conteúdo de orientações para vida saudável, 

com experiência de aprendizagem incorporada e criativa, para promover o 

engajamento e impacto na saúde e no bem-estar dos idosos.  

A aprendizagem incorporada tem sido considerada recentemente como uma 

forma importante de aprendizagem, aprimorando o processo de aprender através de 

experiências senso-motor. O aprendizado criativo tem sido considerado elemento 

significativo no envelhecimento saudável, podendo ter impacto envolvente e 

sustentável no bem-estar. E como um dos desafios na aplicação de tecnologias 

wearable para aprender apontaram a questão de como projetar a aprendizagem 

incorporada e criativa.  

O fMOOC teve como objetivo explorar o potencial de tecnologias portáteis 

para o envelhecimento saudável, por meio da concepção e avaliação de um 
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ambiente de aprendizagem aprimorada wearable, que foi explicada como sendo 

habilitada por dispositivos portáteis e mídia digital conectados, proporcionando 

oportunidades para aprender, através, ainda, de conexão com serviços móveis. 

Definiram a aprendizagem aprimorada wearable. como “um estado de mobilidade 

física com suporte de dispositivos que são usados no corpo”.  

O estudo apresentou a estrutura conceitual de abordagem interdisciplinar, 

composta por três (03) campos de pesquisa: Saúde, Aprendizagem e Tecnologia, 

considerando concepções discutidas na primeira parte do artigo sobre os conceitos 

de criatividade, aprendizagem, saúde e tecnologias portáteis. Foram descritos os 

aspectos específicos de cada campo e os aspectos de sobreposições das áreas, e a 

questão de pesquisa central de cada área, este conjunto constituiu a base para 

avaliação do fMOOC (Figura 23). 

 

Figura 23 - fMOOC - MOD 8. 

 
Fonte: A autora (2018), a partir de Buchem et al., (2015). 

 

A arquitetura fMOOC (Figura 24) combinou tecnologias portáteis, móveis e 

de aprendizagem para capturar e compartilhar dados e conteúdo fitness - atividades 

físicas, a partir de fitness wearables – rastreadores de atividades físicas, com planos 

de treinamento e vídeos em uma comunidade formada por alunos seniores. O 

fMOOC usou aplicativo móvel próprio com interface de usuário amigável para idosos 
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com aplicação de princípios-chave de usabilidade, pelo qual os aprendizes 

acessavam o fMOOC utilizando qualquer tipo de dispositivo móvel: notebook, tablet, 

smartphone. Foi integrado, um sistema backend Learning Management System 

(LMS) Moodle, sistema de gerenciamento de aprendizagem, conteúdo e 

comunicação, como estrutura de retaguarda. 

 

Figura 24 - fMOOC: Arquitetura Integrada - MOD 8. 

 
Fonte: A autora (2018), a partir de Buchem et al., (2015). 

 

As funcionalidades do software se realizam por alguns serviços: 1) serviço 

de conteúdo conectado ao Moodle onde são armazenados os conteúdos instrutivos; 

2) serviço de comunicação que também utiliza o Moodle; 3) serviço de rastreamento 

que se conecta ao serviço de dados de rastreamento dos dispositivos portáteis, e 

oferece uma análise de aprendizagem com uma visão geral dos dados de aptidão 

dos alunos e das atividades cumpridas; 4) serviço de gamificação para oferecer 

recompensas e elementos divertidos como emblemas e batalhas. Estas 

funcionalidades, através do aprendizado e interação com usuários seniores, 

promovem envelhecimento saudável, segundo a consideração dos autores. 

Foi desenvolvido um protótipo por uma equipe interdisciplinar e foi testado 

com usuários idosos, gerando dados a respeito das interações de idosos com 

rastreadores de atividades físicas e o design da interface amigável. Na ocasião de 

publicação do estudo faltava o teste final.  
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Dagienė e Gudonienė (2015) trataram do modelo conceitual projetado e 

desenvolvido de MOOC, numa estrutura de arquitetura integrada e as relações entre 

seus elementos, porém, não foi apresentada representação dos ambientes 

estruturais dos aplicativos 

 

3.3.2.1.9 Gynther, (2016) – MOD 9. 

 

O artigo relata o desenvolvimento de uma estrutura de projeto para MOOC 

adaptativo, complementado com aprendizagem mista, visando contemplar a 

requisição de que os professores das escolas primárias dinamarquesas tenham 

formação específica na área de atuação até o ano de 2020. 

Em geral, os sistemas de aprendizagem adaptativos são constituídos por 

três componentes: modelo de conteúdo, modelo do aprendente, e um modelo de 

design instrucional, que é uma estratégia para o processo de adaptação. A partir dos 

conhecimentos acerca de sistemas de aprendizagem adaptativos, foram definidos 

um conjunto de critérios de projeto para o desenvolvimento de projetos de 

aprendizagem adaptativa em geral. 

A estrutura de projeto para MOOC adaptativo (Figura 25) para ambientes de 

aprendizado de educação formal foi proposta a partir de revisão de literatura, 

workshops de projeto e três experimentos de projeto iterativos. A estrutura de projeto 

(Figura 25) prevê três (03) níveis de projeto: configuração, relações e princípios. 
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Figura 25 - Estrutura de Projeto. 

 
 

Fonte: Gynther, (2016). 

 

O nível de configuração (Figura 26) parte de um modelo conhecido que situa 

o projeto como uma configuração para educação formal com um participante, um 

professor e um conteúdo, cada qual inserido nos contextos de que eles participam. 

Assim, este nível considera o participante como parte de uma rede de aprendizagem 

pessoal, o conteúdo é parte de uma cultura acadêmica mais ampla e o professor se 

situa em uma instituição educacional, bem como em um sistema educacional mais 

amplo. 

O nível de relações (Figura 26) considera as interações entre os elementos 

do nível de configuração. A relação entre o participante e o conteúdo se caracteriza 

por um currículo personalizado, visto que as habilidades de cada participante são 

diferentes. A complementaridade caracteriza a relação entre participante e professor, 

já que os currículos personalizados inviabilizam a tradicional relação central entre 

professor e participante. A relação entre professor e conteúdo se dá a partir do papel 

de autoria do professor, que projeta e produz uma série de recursos de 

aprendizagem, e participa de um time amplo de produção. 

O terceiro nível demonstra os princípios de projeto (Figura 26), que estão 

relacionados com as caraterísticas do nível de relações. Assim, o currículo 

personalizado requer múltiplos caminhos de aprendizagem, no qual é necessário: 

identificar as habilidades dos participantes, identificar lacuna nas suas 
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competências, propor um caminho de aprendizagem que se adapte e corresponda 

ao currículo pessoal do participante, identificar a habilidade do estudante em 

aprender por meio do MOOC e estabelecer uma estrutura adaptativa do processo de 

aprendizagem do estudante. 

A produção de recursos de aprendizagem é representada no terceiro nível 

como o modelo de conteúdo. Este modelo de conteúdo indica que, para possibilitar 

múltiplos caminhos de aprendizagem, a instituição educacional necessita 

desenvolver o conteúdo do curso que: contemple todo o currículo da disciplina, 

inclua uma desconstrução da disciplina em unidades de competência, e guie a 

produção de recursos de aprendizagem e modos de participação, ligados uns aos 

outros por unidades de competência, e não por progressão. Ainda, recomenda-se a 

produção de diferentes tipos de atividades para cada competência, como atividades 

passivas, ativas, construtivas, interativas e colaborativas.  

 

Figura 26 - MOOC Adaptativo - MOD 9. 

 
Fonte: A autora (2018), a partir de Gynther, (2016). 

 

Por fim, a presença complementar do professor é traduzida no terceiro nível 

como representação do professor. A impossibilidade da presença do professor em 

caminhos de aprendizagem múltiplos é resolvida por telepresença assíncrona do 

professor, que pode ser mediada de várias formas, das quais um exemplo é através 

de vídeo. O projeto relatado no artigo também ofereceu atividades de aprendizagem 
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no campus, tratando-se, portanto, de aprendizagem mista. Visto que os participantes 

têm diferentes currículos, as aulas presenciais devem ser introduções às disciplinas, 

e o contato com o professor visa estabelecer confiança como um expert e 

proporcionar feedbacks aos participantes. 

A avaliação da estrutura de projeto proposta se deu a partir da produção de 

MOOCs para sete disciplinas pela University College Zealand (UCSJ). Os resultados 

demonstraram que a estrutura de projeto deve ser redesenhada, visando melhorar 

os princípios de projeto para atividades de aprendizagem mista adicionais, bem 

como integrar adequadamente a visão de um aprendizado e participação orientados 

à comunidade e colaboração. Outras melhorias estão relacionadas à introdução das 

categorias e relações da estrutura de projeto aos designers e professores dos 

MOOCs. 

 

3.3.2.1.10 Xiao e Pardamean, (2016) – MOD 10. 

 

O estudo teve como objetivo projetar e apresentar um modelo de 

aprendizagem para MOOC desenvolvido a partir de um modelo conceitual de 

MOOC, de acordo com suas dimensões compatíveis e relacionadas umas com as 

outras. O modelo conceitual é composto por dez (10) dimensões que estão 

relacionadas entre si e agrupadas em três (03) categorias (Figura 27).  
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Figura 27 - MOOC - MOD 10. 

 
Fonte: A autora (2018), a partir de Xiao e Pardamean, (2016). 

 

As categorias e suas respectivas dimensões são: (1) Comunicação: 

comunidade; (2) Projeto orientado para o aluno: avaliação, cursos oferecidos, geral, 

humano, instrucional, conteúdo de aprendizagem e tempo; e (3) Tecnologia: design 

e tecnologia (Figura 27). 

Os procedimentos incluíram a aplicação de questionário com quarenta e 

nove (49) questões e entrevista, baseados e elaborados a partir das dez (10) 

dimensões do modelo conceitual de MOOC, e voltados a obter dados de 

desenvolvedores, professores e aprendentes com experiência em aprendizado 

online. Os dados coletados serviram como base para propor o modelo de 

aprendizagem para MOOC. O modelo foi projetado com o uso de Linguagem de 

Modelagem Unificada (UML) e modelo composto por: Caso de Uso, Diagrama de 

Atividades, Diagrama de Classe, Diagrama de Relação de Entidades, Gráfico de 

Fluxo e Interface do Usuário. 

Inicialmente, são apresentados dois diagramas com relações entre quarenta 

(40) entidades relacionadas ao material de aprendizagem, processo de 

aprendizagem e usuário. O primeiro diagrama ilustra o processo de aprendizagem 
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relacionado às atividades do usuário, sendo as entidades agrupadas nas categorias 

de: aprendente, professor, curso, inscrição no curso, detalhes do curso, evento, 

fonte e entidades compartilhadas. O segundo diagrama ilustra as relações entre a 

entidade “evento” e as diversas atividades que os aprendentes podem 

desempenhar, incluindo: acesso à periódico, vídeo, material, testes e entidades de 

avaliação.  

As ações que o aprendente pode executar no sistema, representadas por 

diagrama de caso de uso, são: inscrição no curso, assistir vídeos, consultar e baixar 

materiais, visualização e criação de periódicos, visualização e criação de anotações, 

fazer testes ou avaliações, revisar cursos e compartilhar materiais. Um diagrama de 

sequência representa as ações que o aprendente deve seguir ao se inscrever em 

um curso e ao fazer um teste. 

 Após a definição das ações do usuário, é projetada a interface do usuário, 

com a finalidade de simplificar a descrição do fluxo de informação entre o usuário e o 

computador. O estudo apresenta três (03) interfaces. A interface da página inicial de 

acesso do usuário ao MOOC (Figura 28) é constituída de três ambientes com 

possibilidades para registro como novo usuário, login no sistema e leitura de 

informações dadas pelo desenvolvedor do serviço de aprendizagem, sendo o 

ambiente no rodapé o campo para identificação de parceiros institucionais e atalhos. 

 

Figura 28 - Interface da Página de acesso ao MOOC. 

  
Fonte: A autora (2018), a partir de Xiao e Pardamean, (2016). 
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A interface de curso do usuário disponibiliza os cursos oferecidos, nos quais 

o usuário pode se inscrever enquanto o período de inscrição estiver aberto e, então, 

executar as atividades de aprendizagem. Por fim, na interface da página de 

aprendizagem, a própria página inicial do MOOC, destacam-se a barra de status, na 

qual o aprendente pode acompanhar uma síntese do seu progresso de 

aprendizagem, material em vídeos, descrição dos materiais, lista de módulos e uma 

aba voltada ao apoio de aprendizagem, que inclui fórum de classes, materiais, 

anotações, compartilhamento e conexões.  

 

Figura 29 - Interface da Página Principal do MOOC. 

 

Fonte: A autora (2018), a partir de Xiao e Pardamean, (2016). 

 

A página principal do MOOC (Figura 29) se constitui de ambiente único onde 

o curso tem seu conteúdo apresentado basicamente por vídeo, e disponibiliza 

recursos, descritos anteriormente, que auxiliam na gestão da aprendizagem. 

Ressalta-se que a página “conexões”, além da possibilidade de visualizar todos os 

participantes do curso, também proporciona conexão com mídias sociais, facilitando 

o contato e comunicação entre os usuários. 

Como resultados, este estudo concluiu que apesar do seu alcance 

expansivo, o MOOC pode ser usado para orientar também usuários individuais. 

Estudar cada usuário é importante para acumular formas de personalizar e assim 

melhorar a qualidade das experiências de aprendizagem 
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3.3.3 Sntese / Fase 3 do Método de RSL - SSF34 

 

A abordagem de análise dos dez (10) estudos que compuseram o portfólio 

final da RSL evidenciou como os MOOCs estão sendo propostos e percebidos, e 

como estão funcionando atualmente. Conole (2015) problematizou a proposição de 

um modelo dimensional ampliado em relação aos dois tipos de caracterização geral 

de MOOCs, por entender que essa categorização binária em apenas cMOOCs e 

xMOOCs é simples e não representa a realidade atual de atuação do fenômeno. 

A comparação dos estudos revelou a diversidade de configuração dos 

modelos e de seus elementos, apesar de todos partirem dos conceitos clássicos de 

massivo, aberto, online e curso, propostos originalmente por Siemens e Downes 

(2013), e alguns partirem, ainda, da tipificação binária de cMOOCs e xMOOCs 

combinados, o que demonstra que a afirmação de Conole continua se mantendo. 

Apresentou-se algumas reflexões dos autores e um resumo relativo a cada 

modelo de MOOC, que resultou na identificação de nove (09) tipos constitutivos de 

MOOCs. Os elementos de composição de cada modelo foram considerados como 

representativos de estruturas alternativas de MOOCs em relação às categorizações 

clássica e binária. 

Os nove tipos de MOOCs são: Blended MOOC (YOUSEF et al, 2015); 

MOOC Dimensinal (CONOLE, 2015) MOD 1; iMOOC Adaptativo Personalizado 

(TEIXEIRA et al, 2016); MOOC Híbrido Cooperativo (FIDALGO-BLANCO, SEIN-

ECHALUCE e GARCÍA-PEÑALV, 2016); iMOOC Combinado Integrativo (COELHO 

et al, 2015); MOOC Flexível Personalizado (DAGIENĖ, GUDONIENĖ, 2015); 

fMOOC Incorporado Integrativo (BUCHEM et al, 2015); MOOC Adaptativo 

(GYNTHER, 2016) e MOOC orientado (XIAO e PARDAMEAN, 2016); MOD 10 . 

As descobertas sugerem que os MOOCs têm sido desenvolvidos a partir de 

abordagens combinadas explicitamente entre os atributos dos xMOOCs e cMOOCs, 

e com definição de algumas ênfases e adição de elementos específicos e 

potencializadores de suas abordagens. 

O Blended MOOC adicionou o elemento face to face ao combinado x e c 

MOOCs, possibilidades como discussões síncronas entre alunos e entre alunos e 

professores em momentos específicos, configurando uma abordagem mista. 

                                            

34 Elaboração de relatórios – Atividade 7 do método de RSL SSF 
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O iMOOC combinado integrativo, além de combinar elementos de x e 

cMOOCs, propôs integração de plataformas digitais com login de acesso único. Uma 

plataforma de gerenciamento de aprendizagem como um sistema de retaguarda 

administrativa e de conteúdo e uma rede social como sistema de entrada e 

gerenciamento de interação informal entre os alunos, dando ênfase para rede. 

Próximo deste modelo, o MOOC híbrido cooperativo também combinou 

elementos de x e cMOOCs, em associação do uso de uma plataforma digital de 

educação a distância (EaD) e de redes sociais. Teve foco no conceito de 

cooperação por compartilhamento e criação de conhecimentos entre os alunos. Esta 

dinâmica potencializa a geração de fluxo contínuo de conhecimento entre as 

plataformas, pois os conhecimentos gerados por cooperação nas redes sociais são 

adicionados pelos professores no conteúdo original do curso na plataforma de EaD. 

O modelo iMOOC adaptativo personalizado combinou x e cMOOCs, porém 

com recursos de agentes inteligentes que realizam adaptação na plataforma MOOC, 

por meio de reconhecimento de informações dos participantes e dos dispositivos 

móveis. Esse mecanismo gera sequências de tarefas para os participantes 

acompanharem. Trata-se de abordagem personalizada. 

O MOOC adaptativo, no conceito se aproxima do modelo anterior quanto à 

adaptação, entretanto não é um sistema inteligente que realiza a adaptação. É a 

diversidade de habilidades dos participantes na relação com o conteúdo que 

personaliza o currículo. Adicionou-se ainda atividades presenciais o que confere 

uma abordagem mista. 

O modelo MOOC flexível personalizado tem ênfase no requisito de 

flexibilidade, relativa ao conteúdo e suas condições funcionais e inovadoras, que 

supostamente gera qualidade do material didático e plataforma personalizada. Esse 

modelo e o MOOC orientado, têm relação nos aspectos de foco no processo 

orientado ao aluno. Sendo nesse modelo o material, o processo de aprendizagem e 

o usuário e suas possíveis ações executáveis no sistema, os elementos 

determinantes para um sequênciamento prescritivo ao usuário, a partir do qual a 

interface do usuário é projetada. 

O modelo fMOOC incorporado integrativo, em relação aos demais modelos, 

foi de composição mais específica, pois se constituiu da integração de tecnologias 
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portáteis de rastreamento físico, dispositivos e aplicativo, e tecnologias móveis de 

aprendizagem, também dispositivos para acesso e aplicativo próprio desenvolvido. 

O modelo MOOC dimensional (CONOLE, 2015) se constitui de dimensões 

características para orientar processos de projeto e desenvolvimento, e de avaliação 

do grau de implementação efetiva de MOOCs, bem como processos de avaliação 

para análise de modelos, podendo-se classificar pelos aspectos evidenciados e 

obter suas caracterizações. Ele parte da categoria geral de contexto com elementos 

do próprio MOOC enquanto hipermídia: aberto, massivo e diverso, ao qual pode-se 

considerar também o aspecto multimídia. Na categoria geral de aprendizado estão 

alocados elementos diretamente relacionados às características geradas a partir da 

dinâmica da hipermídia MOOC e também geradas a partir da interação dos usuários 

com ela: comunicação, reflexão, autonomia, colaboração e certificação. 

Este é um estudo referência em termos conceituais, foi citado pelo próprio 

autor Conole em referência de seu estudo desenvolvido anteriormente proposto em 

2014, sendo uma continuidade. E, possivelmente, também é referência 

metodológica, pois propôs como metodologia o processo de Design de 

Aprendizagem para projetar MOOCs eficazes, com breve explicitação de suas 

etapas e respectivos aspectos a serem considerados para compor o MOOC. Além 

disso, foi citado no estudo de Yousef et al. (2015), no qual o modelo dimensional foi 

aplicado na avaliação geral do MOOC desenvolvido. 

O estudo de Yousef et al. (2015) também tem relevância, pois além do 

exposto acima apresentou categorias dimensionais e seus aspectos, listadas como 

critérios de design para concepção e desenvolvimento de MOOCs. E apresentou a 

plataforma digital e interface concebidas com recurso potencializador de 

colaboratividade, aumentando a dinâmica do processo de aprendizagem, por meio 

do design interativo audiovisual das palestras em vídeo. 

 

O estudo auxiliou na percepção da diversidade de propostas atuais de 

MOOCs, das quais se pode conhecer os aspectos elementares que as caracterizam, 

e a partir das análises as propostas novas podem dar seguimento com 

melhoramentos nos aspectos explicitados a serem reelaborados. Ou, pode-se optar 

por conhecer o que está sendo desenvolvido e experimentado para proposição de 

recriações de modelos, refinando as possibilidades de dimensões dos MOOCs. 



135 

 

 

Também foi possível perceber que não há uma padronização nem 

conceitual, nem estrutural que facilite a classificação e mensuração dos MOOCs em 

seus vários aspectos. O estudo também permitiu identificar outras atividades do 

campo, não sendo apenas do campo educacional da área de educação a distância, 

mas atividades das áreas de design e ciências da computação que se integram no 

desenvolvimento, bem como áreas específicas dos conteúdos dos cursos e gestão 

do conhecimento, e outras conforme especificidades de projeto. 

Esta RSL não foi uma cobertura completa de todos os estudos disponíveis 

sobre MOOCs. Considerando o processo de revisão escolhido e forluado cobriu-se 

os estudos que se encaixaram nos critérios determinados para inclusão. Portanto, 

não é um estudo sem limitações, mas proporcionou conhecer algumas orientações, 

a partir das investigações para o desenvolvimento de possíveis projetos de MOOCs. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS, RESULTADOS E ANÁLISE 

 

Um roteiro serve, principalmente, para o planejamento de narrativas 

audiovisuais, entretanto, nesta etapa do trabalho ele foi utilizado como instrumento 

de orientação e organização da coleta na análise de dados dos vídeos. Foram 

observados e coletados quatro (04) tipos de dados: identificação, tempo, visual e 

auditivo, com o objetivo de observar como a mídia expressa, exibe, transmite o 

conteúdo instrucional de Modelagem do Vestuário. 

Para o registro dos dados coletados utilizou-se o recurso de planilha do 

sistema de compartilhamento do Google Drive, e por meio da sua funcionalidade de 

abas, a primeira planilha foi elaborada para o registro dos dados gerais de 

Identificação, Descrição, Relevância e Engajamento, sendo dados escritos, 

facilmente observáveis no ambiente logo abaixo do vídeo selecionado; a segunda 

planilha reuniu o registro de dados de Vídeo, aqueles visuais, aspectos que possam 

ser vistos; e na terceira planilha foram registrados dados de Áudio, os auditivos, 

aspectos sonoros que possam ser escutados quando o vídeo está em player. 

 

Para os registros e organização dos dados na planilha 1, pôde-se verificar 

mantendo o vídeo em pausa para copiar as informações; para o registro dos dados 

nas planilhas 2 e 3, respectivamente dos aspectos de Vídeo/visuais e 

Áudio/auditivos, foi necessário observar o vídeo em player, usando recurso de 

pausar para seguir e retornar, conforme a necessidade de observar detalhes ou 

obter constatações. 

O vídeo um (01), do total de vinte (20) vídeos analisados (os endereços web 

estão listados no Apêndice D), serviu de guia para uma análise prévia para ajustes 

dos critérios que seriam extraídos dos demais. As planilhas preenchidas podem ser 

consultadas nos Apêndices E, F, G. Os ajustes dos critérios foram realizados a partir 

da coleta e análise do primeiro vídeo. Para os demais vídeos, 2 a 20, a coleta e 

análise ocorreram de maneira padronizada. 

 

4.1 Descrição e análise dos recursos da linguagem audiovisual das Vieoaulas em 

seus aspectos positivos e negativos 
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A PLANILHA 1 (Apêndice E) de registro da observação sistematizada das 

hipermídias audiovisuais – VÍDEOS, realizada no website da plataforma digital 

YouTube foi composta pelo registro de três (03) aspectos: (1) Identificação; (2) 

Descrição; (3) Relevância e Engajamento. Para o aspecto de “Identificação” foram 

anotadas informações como a codificação por número em cada vídeo (1 a 20), 

determinada para fins de organização para facilitar a referência ao material 

audiovisual, e não com intenção de classificação. 

Ainda no campo de identificação foram anotadas as informações dos 

endereços URLs na web dos vídeos hospedados todos no YouTube; os títulos que 

de maneira geral apresentam as palavras ou algumas da palavras da expressão de 

busca, sendo que seis (06) títulos apresentaram a sigla DIY – Do it yourself – do 

movimento “faça você mesmo” (vídeos: 1, 8, 11,12, 18 e 19); os tempos totais que 

variaram entre 24’08” do vídeo mais longo (vídeo 7) e 03’02” do vídeo mais curto 

(vídeo 6); o nome do canal que geralmente leva o nome da própria instrutora do 

conteúdo, ou um nome como “Minha mãe costura”, “Dicas da Ro” ou “Escola de 

Costura”; o nome do autor que leva o mesmo nome da instrutora; data da publicação 

com período de publicação em 10 de julho de 2012 até 16 de junho de 2017. Estes 

dados auxiliaram também na formulação da referência bibliográfica destas fontes.  

O aspecto de “Descrição” tratou de informações do vídeo ou que se 

relacionam a ele. As descrições dos vídeos não seguem um padrão, há desde 

vídeos sem descrição, como há descrição que apresenta apenas informação extra, 

indicando conteúdo e material a serem acessados num blog com o link 

disponibilizado, ou indicando apenas endereços de redes sociais, ou informando 

somente sobre direitos autorais. Assim como há descrições bem completas 

explicando sobre o que é apresentado, com orientações sobre conteúdos 

relacionados de outros vídeos e que são citados durante a exibição, informações 

sobre vídeos coordenados – quando o conteúdo está dividido e são dois (02) vídeos 

para acompanhar o procedimento na íntegra, referências a materiais digitais de 

apoio, solicitação de envio de sugestões, solicitação de envio de tema de 

modelagem para produção de nova aula, informações breves de cursos online e 

material a serem comprados.  
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As orientações do YouTube para envio de vídeos no seu sistema digital, 

consultadas em Ajuda, afirmam ser a descrição um fator condicionante, junto com 

outros percorridos pelo algoritmo, para elencar os resultados de buscas e promover 

engajamento entre os usuários do sistema. Portanto, quanto mais completa for a 

descrição e com informações específicas do vídeo e informações diretamente 

relacionadas ao seu conteúdo, mais facilmente o vídeo será encontrado por quem 

procura pelo seu conteúdo. 

O terceiro campo da planilha 1 reuniu dados dos vídeos relativos à 

RELEVÂNCIA e ENGAJAMENTO, que são informações utilizadas pelo algoritmo do 

sistema digital YouTube para elencar os resultados de busca por ordem de maior 

relevância, sendo o número de visualizações de cada vídeo que variou entre 

476.967 (vídeo 15) e 5.600 (video 6) visualizações; o número de comentários entre 

612 e 07; número de inscritos verificado entre 297.000 a 1.600, número de gostei 

variando entre 11.993 e 54. Em sua última coluna foram registradas as referências 

de cada vídeo conforme norma ABNT para vídeo YouTube. 

Na PLANILHA 2 (Apêndice F) dos critérios de Tempo: Imagem na 

Tela/Cenas e Troca de Telas/Cenas e Vídeo, e na PLANILHA 3 (Apêndice G) do 

critério de Áudio, definiu-se os aspectos que seriam observados e coletados, 

adaptados a partir da “estrutura de roteiro” utilizada como instrumento e proposta de 

modelo por Schneider (2014), para organizar as informações coletadas e 

relacionadas aos critérios de tempo, espaço e ação. 

Na sequência está descrita a síntese da análise da observação realizada, 

referente a cada aspecto dos critérios com imagens capturadas das telas dos vídeos 

por meio da funcionalidade printscreen. E com indicação dos aspectos positivos e 

negativos na dinâmica de comunicação digital de conteúdo de Modelagem do 

Vestuário. 

A organização dos dados observados foi baseada na estrutura de roteiro, e 

na PLANILHA 2 foram registrados os dados do critério de “Tempo”: Imagem na 

Tela/Cenas e Troca de Telas/Cenas, e do critério de “Vídeo/visual”, sendo que 

estas se tratam das informações visuais, o que poderia ser visto ao longo do vídeo. 

Para o critério “Vídeo/visual” foram estabelecidos os aspectos: “Locação”; “Cenário”; 

“Iluminação”; “Cores”; “Objetos”; “Atuação Humana”; “Enquadramento de Câmera”; 

“Ângulo de Câmera”; “Movimentos de Câmera”; “Edição”; “Elementos Gráficos, 
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Hiperlinks, Marca” (Apêndice F - PLANILHA 2). Estes aspectos estão descritos 

abaixo e foram observados nos vídeos com intenção de verificar como a mídia 

expressava o conteúdo instrucional de Modelagem do Vestuário. 

O objeto de estudo específico foi o discurso audiovisual, especialmente a 

composição visual na tela de vídeo.  

Critério de “Tempo” - aspectos de Imagem na Tela/Cenas e Troca de 

Telas/Cenas: o “tempo” de exibição das ações instrucionais variou conforme a 

definição de seções específicas nos vídeos, e a quantidade de conteúdo: 

Foram observados vídeos em que a imagem na tela se manteve com o 

conteúdo tema, sendo apenas uma cena exibida em “tempo corrido” ao longo de 

todo vídeo. 

Houve vídeos em que se observou variações de cenas exibidas em “tempo 

marcado” para delimitar informações de apresentação, introdução, demonstrações e 

explicações dos procedimentos do conteúdo tema e conclusão. 

Foram observados vídeos com trocas de cenas na exibição do conteúdo 

tema em “tempo marcado” para dar ênfase em informação de uma mesma cena de 

procedimentos. 

 

Critério de “Vídeo/visual” - aspectos de “Locação”: todos os locais onde 

ocorreram as instruções eram ambientes internos caracterizados de diferentes 

formas: 

Foram observados ambientes “informais” como salas de estar ou jantar, em 

espaços domésticos aproveitados para desenvolver a atividade; 

Houve ambientes caracterizados como uma suposta “sala de aula” com 

quadro branco sobre a parede; 

Houve ambientes caracterizados como “ateliê de costura” com mesa de 

trabalho para modelar e cortar as peças no tecido e passar a ferro, com máquinas de 

costura, manequins de prova de roupas. 

 

Critério de “Vídeo/visual” - aspectos de “Cenário”: os “cenários” em geral 

apresentaram estrutura simples e variaram na forma de composição: 
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Os cenários observados e interpretados como “improvisados” foram os não 

organizados para ação didática de demonstração dos procedimentos, apresentaram 

elementos não apropriados ou inutilizados, ou não priorizaram disposição com boa 

visibilidade da modelagem durante o seu delineamento. 

Os cenários interpretados como “organizados” foram os com ambiente 

minimamente formado para favorecer didaticamente a ação. Apresentaram apenas o 

material e instrumentos específicos e necessários para a demonstração, e a 

disposição da modelagem permitiu boa visibilidade e apreensão de todo o processo. 

O cenário compreendido como “produzido” simulou um ateliê de costura, 

com uma bancada composta para o desenvolvimento da modelagem sobre papel, 

elaborado de forma profissional.  

 

Critério de “Vídeo/visual” - aspectos de “Iluminação”: A propagação de 

“iluminação” foi observada de formas diversas quanto a incidência de luz nos 

cenários: 

Foram observados vídeos em que foi propagada apenas iluminação 

“artificial”; 

Houve vídeos em que foi propagada apenas iluminação “natural”, neste caso 

a incidência de luz se mostrou desigual sobre o campo visual de instrução; 

Em alguns vídeos foi observada a propagação de iluminação “artificial” e 

incidência de iluminação “natural”; 

Foi observado nos vídeos em geral, que a iluminação se propagou de forma 

“difusa”. Sendo que a incidência da iluminação se deu de forma equilibrada entre 

todas as áreas. 

Não foi observada incidência de luz “focada”. 

 

Critério de “Vídeo/visual” - aspectos de “Cores”: todos os vídeos 

apresentaram uma paleta de “cores” que variou conforme o tipo de local/ambiente, 

composição do cenário, o suporte de delineamento, os instrumentos e o estilo da 

instrutora/professora: 

Foi observada certa predominância de “cores neutras” nas paredes: branco 

e bege, quadro branco e mesa branca como suportes vertical e horizontal, 

principalmente nos cenários, atmosfera de neutralidade; 



141 

 

 

Alguns suportes do traçado da Modelagem foram observados em papel 

branco; 

Outros suportes do traçado da Modelagem foram observados em papel 

pardo;  

Foram observados instrumentos transparentes nas réguas para auxílio no 

delineamento geométrico da Modelagem; 

Houve predominância de efeito “contraste” e diferentes cores nos objetos e 

instrutores; 

O “baixo contraste” foi considerado na modelagem traçada sobre suporte em 

papel pardo e traçado da modelagem com grafite e linhas finas, prevalecendo uma 

atmosfera uniforme no vídeo pelos “tons quentes”. E para o delineamento da 

modelagem sobre o suporte de papel pardo com traçado da modelagem com pincel 

atômico e linhas espessas. 

O “médio contraste” foi considerado na demonstração sobre suporte em 

quadro branco apoiado em paredes com cores claras, e em suporte de papel branco 

ou claro apoiado sobre mesa branca, ambos com delineamento da modelagem com 

pincel atômico. E o suporte em papel branco e delineamento traçado com grafite, 

nestes termos, o médio contraste promove uma atmosfera neutra no vídeo pelas 

“cores frias” e “neutras. 

Como “alto contraste” à percepção da Modelagem do Vestuário, considerou-

se as demonstrações em suporte branco, quadro vertical apoiado em parede, e 

traçado da modelagem com pincel atômico em cores escuras e uso de régua 

transparente na cor rosa. Esta mesma composição com uso da régua parda, em 

material do tipo papelão aglomerado, não transparente, apresentou alto contraste 

entre o traçado da modelagem e o fundo branco e claro na parede. O “alto contraste” 

foi observado também com papel amarelo sobre suporte horizontal de superfície 

branca e traço da modelagem espesso em cor preta. 

Foi observado, ainda, como “alto contraste” a modelagem traçada sobre o 

papel pardo sobre o suporte horizontal, porém, como fundo cobrindo a mesa 

estavam tecidos estampados em “cores quentes” com motivos graúdos. E, ainda, a 

blusa regata branca disposta sobre o papel. E, o “alto contraste” foi verificado entre o 
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uso do papel branco com traçado espesso da modelagem em vermelho e o fundo do 

suporte horizontal em tecido estampado preto com bolinhas brancas miúdas. 

Observou-se que na maior parte dos vídeos em que a instrutora aparece 

minimamente, apenas manuseando o suporte e instrumentos com as mãos, o 

“contraste” entre a modelagem e as instrutoras foi menor com relação à influência da 

presença das instrutoras e as cores na percepção do objeto - modelagem como 

efeito de figura e fundo. Observou-se maior “contraste” quando a instrutora apareceu 

de meio corpo, da cintura para cima. O contraste se deu principalmente pela roupa 

da instrutora em cor vibrante ou estampada. 

Nenhum vídeo apresentou paleta em preto e branco.  

Critério de “Vídeo/visual” - aspectos de “Objetos”: em todos os vídeos 

observou-se a presença de diversos “objetos” nos cenários que variaram conforme o 

tipo de uso: 

Observou-se a maior ocorrência de objetos “didáticos” com finalidade 

específica de demonstrar os procedimentos instrucionais de Modelagem do 

Vestuário e proporcionar a aprendizagem como instrumentos, materiais e suportes 

próprios para a execução de modelagem. Em alguns vídeos observou-se, ainda, 

como objetos “didáticos” a peça de roupa vestida pelas instrutoras/professoras, 

sendo a mesma que estavam ensinando a modelar, para recorrem à peça 

referenciando detalhes para exemplificar o que estavam ensinando. 

Como objetos “didáticos recorrentes” observou-se as réguas específicas 

para modelagem do vestuário sendo a régua de alfaiate e curva francesa, 

esquadros, fita métrica, tesouras, papel kraft – pardo e papel branco, suportes 

verticais - quadros brancos e os suportes horizontais - mesas para demonstrar o 

conteúdo. 

Os objetos didáticos menos utilizados foram os tecidos, tecido plano e a 

malha, carretilha, instrumento com um disco pontiagudo para marcar o papel de 

molde, furador, instrumento semelhante a uma chave de fenda pontiaguda usado 

para marcar o papel de molde e busto - manequim, ferro de passar. 

Observou-se objetos “didáticos auxiliares” como pincéis para uso sobre o 

quadro branco, apagadores, lápis e pincéis de quadro branco, canetas, borrachas, 

calculadora, medidas anatômicas, alfinetes, giz ou sabonete, moldes prontos, folhas, 

fitas, cola, cartolina e papel, desenho de apoio. 
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Foram observados vídeos em que todos os “objetos” que apareceram sobre 

a mesa foram utilizados para uso didático instrucional. 

Houve vídeos em que alguns “objetos didáticos” que apareceram, como uma 

calculadora e uma tabela de medidas, não foram utilizados. 

Constatou-se a presença de objetos “decorativos” vistos em poucos vídeos e 

usados para criar um cenário temático para o vídeo caracterizado como ateliê de 

confecção, com uso de objetos “didáticos”, uma máquina de costura, um manequim 

busto de prova, foram utilizados como objetos compondo o cenário decorativamente. 

Observou-se objetos “cênicos” em alguns vídeos de uso sem finalidade 

instrucional, tanto internos quanto externos ao cenário de instrução, um sofá que 

compôs o cenário interno em cena de introdução, e elementos da própria 

composição urbana em cenas de ambientes externos. 

 

Critério de “Vídeo/visual” - aspectos de “Atuação Humana”: todos os vídeos 

observados apresentaram uma pessoa cumprindo a função de instrutora/professora, 

pois todas foram identificadas como mulheres. A performance das 

instrutoras/professoras variou com maior ou menor ênfase na atuação pessoal:  

Foram observados vídeos, na maior parte, onde a figura da 

professora/instrutora é apresentada somente em “plano médio”, ou seja, da cintura 

para cima. 

Foram observados vídeos onde a figura da professora/instrutora é 

apresentada em “plano médio” e “detalhe”. 

Foram observados vídeos somente com imagens em “detalhe”, com ênfase 

na atuação manual da professora/instrutora. 

Não houve casos em que as instrutoras apareceram de “corpo inteiro”. 

Em geral, observou-se o uso de linguagem “informal”, coloquial, para 

explanação dos procedimentos. 

 

Todos os vídeos apresentaram “suportes” para atuação das 

instrutoras/professoras: 

Foram observados vídeos com suporte vertical sobre parede. 

Foram observados vídeos com suporte horizontal servindo de mesa. 
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Não foram observados vídeos em que houve variação do tipo de suporte. 

 

Critério de “Vídeo/visual” - aspectos de “Enquadramento de Câmera”: os 

vídeos apresentaram algumas variações de “Enquadramento de Câmera” conforme 

a perspectiva defina para a gravação e a porção de imagem capturada para 

aparecer no vídeo. Schneider (2014, p. 124; 2014, p.12) subdivide em cinco os tipos 

de planos de ação para o Enquadramento: “Plano Geral”, “Plano Americano”, “Plano 

Médio”, “Close-up” e “Plano Detalhe”:  

O “Plano Geral” de ação foi considerado, inicialmente, quando a modelagem 

foi traçada manualmente em tamanho natural e em escala reduzida, nos quais o 

traçado foi visualizado inteiramente em boa parte da ação instrucional, e que 

apresentou uma área livre em volta servindo de fundo para que a modelagem se 

destacasse como figura.  

Num segundo momento observou-se a figura da instrutora considerando a 

exibição de sua figura por completo, de corpo inteiro, porém não foi verificado este 

plano geral em relação às instrutoras durante as demonstrações do conteúdo nos 

vídeos. 

O “Plano Americano”, enquadramento da câmera a partir dos joelhos, não foi 

observado em nenhum dos vídeos analisados. 

O “Plano Médio”, enquadramento do personagem da cintura para cima, foi o 

enquadramento mais utilizado e recorrente durante os procedimentos e 

apresentações35.  

O enquadramento “Close-up” delimita a “figura humana a partir do ombro, 

bem próximo ao rosto” a ser filmado. É um plano fechado e foi verificado em relação 

às figuras das instrutoras, tendo aparecido poucas vezes nos vídeos durante as 

seções de introdução e encerramento. 

O “Plano Detalhe” ocorre quando a câmera enquadra objetos e detalhes 

pequenos na cena como uma caneta ou tesoura. Este enquadramento do plano 

detalhe quanto ao traçado da modelagem foi recorrente nos vídeos cuja 

                                            

35 Foi compreendido, primeiramente, para as exibições de metade da modelagem traçada, ou quando foi exibida parte da 

modelagem permanecendo a maior área delineada na tela, ou quando a modelagem foi exibida inteiramente, porém sem um 

espaço neutro no seu entorno, implicando em menor percepção entre figura (modelagem) e fundo (entorno). Em segundo 

momento foi observado em relação à instrutora, considerando a exibição da figura humana da cintura para cima, em meio 

corpo, tanto em pé quanto sentada. 
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demonstração manual ocorreu em papel sobre a mesa, enfatizando aspectos 

específicos na modelagem como o traçado de cavas, por exemplo, ou a execução 

de alguma técnica específica como aplicação de pences e seu acabamento no 

molde, ou mostrando objetos, instrumentos, materiais, e em relação à instrutora com 

foco sobre antebraços e mãos. 

Houve vídeos em que a filmagem ocorreu integralmente em “Plano Detalhe” 

em relação às instrutoras, pois aparecem somente seus antebraços e mãos. 

Observou-se em um vídeo que houve variações de enquadramentos. 

Durante a explicação o posicionamento foi “Plano Médio”, mas, durante a realização 

do procedimento foi utilizado o “Plano Detalhe”, e o enquadramento “Close-up” foi 

usado em uma pausa informativa.  

 

Critério de “Vídeo/visual” - aspectos de “Ângulo de Câmera”: o aspecto 

visual “Ângulo de Câmera”, que compõe a fase de gravação de vídeos junto com o 

aspecto anterior de Enquadramento de Câmera, foi observado nos vídeos em três 

(03) variações verticais: 

 

Na angulação “Câmera Normal” a cena é filmada observando na altura dos 

olhos, foi o ângulo mais adotado nos vídeos em introdução e encerramento, na 

vinheta inicial e instrução, apenas na instrução, apenas na vinheta inicial.  

Geralmente durante esta angulação as instrutoras explicaram o conteúdo no 

suporte vertical em quadro branco. 

Na “Câmera Alta” (Plongée) a filmagem aconteceu com a cena vista de 

cima, em um enquadramento posicionado acima do personagem ou objeto dando a 

sensação de inferioridade e efeito de diminuição.  

A angulação plongée foi usada para filmar a modelagem, principalmente, 

sendo executada em papéis sobre as mesas, e com foco nas mãos das instrutoras 

durante a explicação. Foi usada também em alguns vídeos nos momentos da 

instrução para focar os detalhes de modelagem, na vinheta inicial, em todo o vídeo, 

na vinheta inicial e na instrução. 

O ângulo “Câmera Baixa” (contra plongée) se posiciona em um nível abaixo 

da linha de visão do personagem ou objeto. No material analisado, apenas um vídeo 
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exibiu rapidamente uma imagem em “Câmera Baixa” na vinheta de início. Nos 

demais vídeos não se verificou esse tipo de angulação. 

Em um dos vídeos, na primeira cena há uma vinheta com exibições da peça 

que foi demonstrada a execução da modelagem e estas imagens foram feitas com 

os três tipos de ângulos de câmera.  

 

Os vídeos apresentaram diferentes “Movimentações de Câmera”, quando a 

câmera se desloca em relação ao que está sendo enquadrado no filme, 

principalmente em relação às pessoas e os objetos, mudando o enquadramento 

tornando-o mais aberto, mais fechado ou ampliando ou reduzindo no deslocamento 

lateral. Schneider (2014, p. 126; 2014, p.13) listou quatro tipos de movimentações de 

câmera: “Travelling”, “Panorâmica”, “Zoom in e Zoom out”: 

Na maioria dos vídeos analisados a câmera permaneceu estática, sem 

movimentação de deslocamento lateral.  

Foi observado em alguns vídeos o “Travelling”, movimento da câmera pelo 

cenário, tanto na horizontal, vertical ou diagonal, permitindo acompanhar objetos e 

pessoas em locomoção. A câmera acompanhou os movimentos da instrutora e até 

alguns detalhes fora do foco do vídeo. 

Não foi observada a movimentação “Panorâmica”, quando a câmera se 

movimenta sobre seu eixo fixo, com movimento giratório que pode ser na horizontal, 

vertical ou em combinação. 

O “Zoom in”, efeito de aumento e “Zoom out”, efeito de diminuição da 

imagem, foram identificados apenas em poucos vídeos quando a câmera esteve 

estática durante a explicação, mas em alguns momentos utilizou-se o Zoom in e o 

Zoom out para mostrar alguns detalhes.  

 

Critério de “Vídeo/visual” - aspectos de “Edição”: A maioria dos vídeos 

apresentou intervenções nas cenas. As “Edições” variaram em tipos e maior ou 

menor quantidade de efeitos por vídeo: 

Observou-se vídeos em que foram identificadas apenas edições de “efeitos 

visuais” para transição na cena, marcando alguma parte do contéudo a ser 

destacado. 
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Houve vídeos em que a edição de efeito visual apareceu como transição 

entre duas cenas, marcando alguma mudança ou passagem de um nível do 

conteúdo para outro dos procedimentos, ou indicando passagem entre as seções da 

estrutura do vídeo como partes de introdução, explicação instrucional, conclusão. Os 

efeitos visuais que apareceram como transição entre duas cenas foram imagens 

fixas como fotografias, slides e vinhetas, também imagens dinâmicas e vídeos 

memes (são imagens, vídeos ou GIFs com conteúdo humorístico que viralizam nas 

redes sociais em curto espaço de tempo, em poucas horas). 

Observou-se o efeito visual de corte na cena para alternar tópico do 

contéudo sem transição de cena, e para mudar de cena com transição entre cenas. 

Houve vídeos em que foram identificadas apenas edições de efeitos 

sonoros, marcando pontos importantes no contéudo, como efeitos de aceleração e 

mudança no estilo da voz nas transições de cenas, áudio em slides de transição 

entre cenas e trilhas sonoras, inserção de conteúdos de humor como vídeos memes.  

Houve vídeos em que não se identificou efeitos de edição. 

 

Critério de “Vídeo/visual” - aspectos de “Elementos Gráficos, Hiperlinks e 

Marca”: os vídeos apresentaram elementos gráficos além dos elementos gráficos 

principais relativos ao conteúdo instrucional que variaram conforme sua finalidade: 

Os elementos gráficos principais foram observados quanto ao conteúdo 

instrucional tema, condicionante à efetividade da comunicação didática, como o 

traçado geométrico da modelagem do vestuário e as informações escritas numéricas 

das medidas e cálculos matemáticos. 

Os elementos gráficos subordinados foram identificados quanto aos 

elementos relacionados diretamente ao conteúdo principal, que lhes davam suporte 

na explicação da instrução ou completavam o conteúdo auxiliando na aprendizagem. 

Foram observados textos com informações adicionais ou para reforçar a atenção em 

alguma parte do conteúdo, ilustrações, imagens fixas mostrando o tema a ser 

estudado e hiperlinks que levaram para demais vídeos instrucionais no canal, 

ancorados em vinhetas e logotipos de marcas dos canais do YouTube. 

Os elementos gráficos associados foram observados quanto às ilustrações 

de ícones e marcas gráficas com texto e símbolo, que por meio de hiperlinks 
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direcionaram o audiente para mídias sociais e redes sociais que compõem o sistema 

de comunicação digital dos canais e das instrutoras.  

Identificou-se marcas gráficas com texto e símbolo, que por meio de 

hiperlinks direcionaram para o canal do YouTube e outros vídeos de conteúdos 

coordenados ao vídeo do conteúdo principal; 

Houve vídeos que não apresentaram o recurso de hiperlink na interface 

gráfica videodigital. 

Os vídeos que apresentaram marca gráfica, em boa parte expressaram a 

imagem pessoal da instrutora do conteúdo instrucional, principalmente em foto de 

perfil e de capa do canal, porém também aparecem nos vídeos em algum canto da 

tela.  

Foram observadas marcas gráficas com ilustrações que têm relação gráfico 

visual representativa do conceito de Modelagem do Vestuário e Costura. 

As marcas gráficas, tanto com imagem pessoal representativa da 

instrutora/canal quanto as marcas com texto e símbolo apareceram em vinhetas 

como transição de cenas e apareceram fixas na tela videodigital. 

Houve vídeos que não apresentaram o recurso de marca gráfica na interface 

gráfica videodigital. 

 

Continuando a identificação e descrição dos dados observados, foram 

registrados na PLANILHA 3 os dados do critério “Áudio/auditivo” baseado na 

estrutura de roteiro. Tratam-se das informações auditivas, o que poderia ser 

escutado ao longo dos vídeos (Apêndice G - PLANILHA 3). 

Para o critério “Áudio/auditivo” foram estabelecidos os aspectos: “Trilha 

Sonora”, “Narração”, “Efeitos Sonoros”, “Sincronização” e “Ruídos”. Estes aspectos 

estão descritos sinteticamente abaixo, e foram observados nos vídeos com intenção 

de verificar como a mídia expressou o conteúdo instrucional de Modelagem do 

Vestuário.  

 

Critério “Áudio/auditivo” - em alguns vídeos identificou-se o aspecto de 

“Trilha Sonora”, que variou em quantidade em relação ao tempo de vídeo, e em 

encaixe relacionado ao conteúdo e ritmo: 
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Alguns vídeos apresentaram trilha sonora “pontual”, aplicada apenas em 

alguns momentos em que não há explicação verbal. 

Houve vídeos nos quais a trilha sonora “pontual” foi identificada apenas na 

introdução, no início do conteúdo. 

As trilhas sonoras pontuais apresentaram melodias “instrumentais” e ritmo 

“dinâmico”. 

Observou-se a ocorrência de trilha sonora “contínua” em alguns vídeos, 

sendo a mesma música em todo o vídeo. 

Houve um vídeo com trilha sonora “contínua” em que se observou uma 

música na introdução em cena externa, e outra música durante a explicação 

instrucional. Ambas as melodias eram “instrumentais” e com ritmo “dinâmico”. 

Identificaram-se vídeos que apresentaram trilha sonora “contínua” com breve 

vinheta ou música no início, quando ocorreu um “corte” da vinheta e outra música 

iniciou em tom baixo caindo em BG – background, permanecendo em volume mais 

baixo durante toda a execução dos procedimentos. 

Um vídeo apresentou música com ritmo “suave” durante a explicação 

instrucional. 

Alguns vídeos apresentaram trilha sonora apenas com a vinheta. 

Em nenhum vídeo identificou-se ocorrência de trilha sonora com música 

“cantada”. 

Houve vídeos que não apresentaram trilha sonora. 

 

Critério “Áudio/auditivo” - aspecto de “Narração” foi identificado em todos os 

vídeos tendo variado em relação ao conteúdo instrucional e informações extras: 

Todas as ações instrucionais foram narradas pelas próprias 

instrutoras/professoras, que explicaram a demonstração dos procedimentos de 

desenvolvimento da Modelagem do Vestuário. 

Nenhum vídeo apresentou narração de uma segunda pessoa ou uma 

segunda voz, como um apresentador, ou por legenda escrita. 

Nenhum vídeo apresentou narração por legenda escrita ou locução apenas 

em momentos específicos dos procedimentos exibidos com imagens em movimento. 
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Em diversos vídeos foram indicadas informações extras ao conteúdo em 

tela, durante a narração da ação instrucional, principalmente conteúdos sobre a 

modelagem, em que são feitas explicações mais detalhadas sobre os métodos; 

foram acrescentados alguns comentários explicativos, e instruções relevantes sobre 

o conteúdo. Em dois vídeos a informação adicional ao conteúdo da instrução 

ocorreu em momentos estratégicos do procedimento, onde a instrutora mencionou 

sobre moldes que podem ser encontrados em seu blog. Em alguns vídeos, foram 

indicadas questões como a realização da confecção da peça ou fizeram menção a 

outro conteúdo indicado em outros vídeos. Houve vídeo com informação extra dada 

pela instrutora, explicando como acessar o material necessário para interpretação do 

modelo. Em poucos vídeos foram mencionados dicas e macetes como informações 

extras ao conteúdo principal. 

 

Critério “Áudio/auditivo” - aspecto de “Efeitos Sonoros”, sons criados e 

aplicados na edição, foram identificados em alguns vídeos, e seu uso variou em 

relação a momentos do conteúdo e estabelecimento da atmosfera do vídeo: 

A forma recorrente encontrada de efeitos sonoros presentes nos vídeos 

foram as “vinhetas”, geralmente observadas nos momentos iniciais das filmagens, 

som e imagens que expressaram identidade de marca. 

Observou-se aplicação de efeitos sonoros “instantâneos” durante o 

aparecimento na tela de ícones gráficos de mídias sociais. 

 Foram aplicados efeitos sonoros “instantâneos” com algumas expressões 

escritas na tela e uma breve animação dando ênfase para o conteúdo explicado.  

Observou-se aplicação de efeito de aceleração na fala para chamar atenção 

para a explicação do que implicaria esteticamente na peça com a modelagem 

inadequada. 

Houve vídeos que não apresentaram efeitos sonoros adicionais. 

 

Critério “Áudio/auditivo” - aspecto de “Sincronização”, caracterizado pela 

simultaneidade em que ocorrem o som e a imagem do vídeo, foi percebido nos 

vídeos com algumas variações: 
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Foi percebida a “sincronização” nos vídeos que tiveram seus áudios 

gravados junto com as capturas das imagens, ao mesmo tempo em que as ações se 

desenvolveram. O som e a imagem ocorreram ao mesmo tempo. 

Houve vídeos em que seus áudios foram gravados separadamente e foi 

observada a ocorrência de “sincronização”. 

. Houve vídeo em que o áudio foi inserido separadamente no momento da 

edição pois, foi possível perceber que a imagem tinha um ritmo mais acelerado que 

o desenvolvimento normal da demonstração do procedimento.  

Foi identificado um efeito “instantâneo” de adiantamento, em um vídeo, 

aplicado durante a edição, como um pequeno salto na imagem, em relação ao 

procedimento demonstrado.  Isso causou a divergência no tempo em que ocorre o 

áudio explicando na narração sobre a marcação do perímetro de busto, e a imagem 

demonstrando o procedimento adiante ao traçar no papel parte da modelagem já na 

região do quadril da blusa.  

Pôde-se perceber a falta de sincronização em alguns momentos em um 

vídeo, principalmente no início em que havia somente a narração e apresentação de 

informações escritas em slides. 

 

Critério “Áudio/auditivo” - aspecto de “Ruído”, sons indesejados, foi 

identificado em alguns vídeos, variando em quantidade e fontes originárias: 

Em alguns vídeos foi identificada locução compreensível da instrutora, 

porém foram percebidos chiados durante a instrução.  

Foi identificado um chiado ao longo de todo um vídeo, porém a explicação 

pôde ser ouvida de forma clara. 

Em um vídeo foram observados ruídos provenientes de fatores externos 

como sons de passarinhos e latidos de cachorros.  

Houve um vídeo em que foram percebidas modulações no volume do áudio. 

Houve vídeos nos quais não foram observados ruíd 

O potencial de comunicação dos conteúdos por meio dos vídeos 

instrucionais hospedados na plataforma YouTube foram analisados na interação 

com a mídia, em relação aos pontos positivos e pontos negativos das características 

audiovisuais relacionadas ao tempo, as características de proporção entre a área de 
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tela do vídeo e a disposição do objeto principal e seus elementos, e características 

didáticas de como é demonstrado o conteúdo de modelagem do vestuário. 

Os aspectos positivos, considerando-se o parâmetro didático para 

observação e análise, foram compreendidos como aqueles que permitem o usuário 

aprendente a apreender o percurso do conhecimento, possibilitando a assimilação 

dos procedimentos. Os aspectos negativos foram compreendidos como aqueles que 

não permitem o usuário aprendente a assimilar o percurso do conhecimento, 

considerando, principalmente, os participantes sem conhecimentos ou com pouca 

habilidade em modelagem ou confecção de vestuário. É quando não é possível 

acompanhar e compreender o procedimento ou parte dele. 

No próximo capítulo segue a interpretação destes resultados com a 

explicitação da síntese representada pelo framework conceitual elaborado a partir 

dos dados da pesquisa teórica e da pesquisa de observação. 
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5 INTERPRETAÇÃO, SÍNTESE DOS RESULTADOS 

 

Na descrição de proposição da estrutura do sistema integrado – framework 

conceitual neste capítulo, considera-se, como informado no capítulo de introdução 

deste relatório de pesquisa, que a hipermídia MOOC é um sistema midiático digital 

eficiente para os processos de ensino instrucional de conteúdo teórico-prático, como 

os conteúdos do conhecimento de Moda referentes à Modelagem do Vestuário, e 

que será possível por sua constituição proporcionar aprendizagem autorregulada, 

autônoma. 

Objetivando o caráter de eficiência instrucional hipermidiática, o sistema 

integrado orientará as possibilidades para soluções da questão desta pesquisa de 

doutorado, definida anteriormente, e aqui novamente explicitada, relativa a como 

propor um framework conceitual de ensino instrucional autorregulado de grande 

amplitude, por meio de sistemas digitais para atuar como abordagem educacional 

MOOC. 

 

5.1FRAMEWORK CONCEITUAL DE ELEMENTOS DA MÍDIA DIGITAL MOOC: 

TECNOLOGIA PEDAGÓGICA COM ÊNFASE EM VIDEOAULAS 

 

Os direcionamentos se deram a partir de parâmetros identificados no 

potencial de comunicação dos conteúdos instrucionais apresentados por vídeos. 

Nesta perspectiva não foi considerada a avaliação do processo de ensino-

aprendizagem pelo emissor do conteúdo, pois as propostas a serem planejadas, 

desenvolvidas e implementadas, deverão ser estruturadas de maneira a garantir o 

processo de conhecimento e a aplicação do conteúdo apreendido pelos 

participantes. 

O framework conceitual reúne indicações de áreas de conhecimento 

interdisciplinares de pesquisa, soluções sobre as possibilidades de versões, 

composições e utilizações da plataforma MOOC, e orientações para melhor embasar 

as decisões e ações pedagógicas e tecnológicas da parte de gestores e educadores 

de ensino de Moda. Além de indicar elementos e aspectos da linguagem 

audiovisual, que foram considerados relevantes na produção de videoaulas. E será 
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passível de orientar a ação de gestão e de organizar a ação projetual sobre como 

propor um MOOC. Estes profissionais interessados em oferecer conteúdo de ensino 

usando a plataforma MOOC, podem ser institucionalizados ou autônomos, e deverão 

desenvolver e implementar propostas que resultem em eficiência didático 

tecnológica.  

 

5.1.1 ELEMENTOS BÁSICOS DE ESTRUTURAÇÃO E CATEGORIAS GERAIS DO 

FRAMEWORK CONCEITUAL 

 

O framework conceitual proposto foi estruturado, quanto aos seus elementos 

básicos, considerando-se as informações das possibilidades tecnológicas e didático-

metodológicas variadas, reunidas na revisão bibliográfica integrativa de literatura 

sobre modelos de MOOCs desenvolvidos recentemente, informações relacionadas 

às suas características estruturais tecnológico-informatizadas. E sobre as 

especificidades didático-pedagógicas do ensino de Modelagem do Vestuário. 

A partir da observação do mundo prático no meio Web e Internet, por coleta 

na pesquisa exploratória, reuniu-se informações sobre a caracterização do objeto de 

estudo, e como principal referência selecionou-se o MOOC de Fundamentos de 

Moda (Bare Fashion MOOC) do portal A Dobra (The FOLD), idealizado e 

disponibilizado para viabilizar a aprendizagem, a disseminação e o 

compartilhamento de informações de Moda de forma aberta e massiva. Os aspectos 

observados no seu modelo estrutural permitiram a identificação de recursos 

tecnológicos digitais próprios para a composição do framework conceitual. 

Outras fontes digitais de informação e comunicação foram exploradas a 

partir da interação com o MOOC de Moda do portal The FOLD, como as plataformas 

Sakai, ZeeMaps e OAE integradas do sistema; outros MOOCs em plataformas 

digitais diversas com conteúdos ministrados de outras áreas de conhecimento foram 

consultados como Veduca e edX. 

Houve, ainda, exploração por observação interativa da fonte digital de 

estudo no meio Web, da plataforma MOOC específica TIM Tec36, desenvolvida no 

Brasil pelo Instituto TIM de desenvolvimento em inovações tecnológicas. O Instituto 

objetiva “ampliar a oferta gratuita de cursos de formação inicial e continuada e de 

                                            

36 Ver TIM Tec em: <http://timtec.com.br/pt/conheca-timtec/> 

http://timtec.com.br/pt/conheca-timtec/
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qualificação profissional a distância”. A plataforma digital TIM Tec foi concebida por 

princípios de Software Livre, para disponibilização de Cursos diversos e a Rede 

eTech Brasil. 

Como fontes digitais de pesquisa foram observadas, analisadas e descritas 

de forma sistematizada, ainda, hipermídias didáticas, produtos audiovisuais, para 

ensino e instrução de Modelagem do Vestuário de Moda – tema blusa regata, 

disponibilizadas na plataforma digital YouTube. Nas quais verificou-se o potencial de 

comunicação do conteúdo dos vídeos didáticos e paradidáticos ofertados para 

acesso público. Todas estas fontes digitais acessadas e observadas de forma direta 

e interativa, foram consideradas documentos digitais de pesquisa. 

O framework conceitual em geral é um sistema que atua numa abordagem 

interdisciplinar para a aprendizagem autorregulada de Modelagem do Vestuário, 

envolvendo as áreas de Comunicação, Educação e, nesse estudo, com a área de 

Moda. Alves (2012, p. 96) definiu um sistema como sendo a “construção mental de 

uma organização contendo uma coleção de objetos inter-relacionados em uma dada 

estrutura perfazendo um todo (uma unidade) com alguma funcionalidade que o 

identifica como tal”. 

A estrutura conceitual dos frameworks explica graficamente os principais 

elementos vinculados entre si a serem considerados numa descrição relacionada, e 

permite uma visão holística de uma situação a ser compreendida. Um framework é 

uma estrutura comunicativa para traduzir questões complexas com definições dos 

seus limites, representada em formato analisável de categorias e relacionamentos 

(PLATTS et al., 2000). 

Os MOOCs são abordagens educacionais estruturadas e configuradas como 

hipermídias em forma de cursos online abertos e massivos, e suas características 

principais decorrem dos conceitos da abreviação que designa seu próprio nome. Os 

atributos de ser um curso e ser aberto se relacionam diretamente à área de 

Educação, e os atributos de ser online e massivo se relacionam diretamente à área 

de Comunicação (Platts at al., 2000)  

São considerados como elementos básicos constituintes do framework 

conceitual proposto três (03) categorias gerais: (1) Mídia Massiva, (2) Educação 

Aberta e (3) Comunicação Didática (Figura 30). 
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Figura 30 – Elementos básicos do framework conceitual. 

 
Fonte: A autora (2018), a partir dos dados da pesquisa. 

 

Apresenta-se a seguir a síntese do framework conceitual com seus 

elementos básicos iniciais multidisciplinares, representados por três áreas circulares 

(Figura 30). 

 

 

5.1.1.1 ELEMENTO BÁSICO DO FRAMEWORK CONCEITUAL: EDUCAÇÃO 

ABERTA 

 

O primeiro elemento básico é a Educação Aberta, que se refere a um 

movimento mundial facilitado pela sociedade em rede e a cultura digital livre e de 

abertura, movimento open, interatividade, colaboração e compartilhamento. E vem 

se desenvolvendo e se estabelecendo como forma de política educacional para a 

produção de conhecimento e distribuição de conteúdos educacionais, privilegiando 

“práticas pedagógicas abertas, com enfoque em inclusão, acessibilidade, equidade e 

ubiquidade” (SEBRIAM; MARKUN E GONSALES, 2017, p.13).  

Estes autores orientam sobre a implementação de uma política de educação 

aberta e o envolvimento das dimensões de planejamento, implementação e 

evolução e seus aspectos estratégicos a serem considerados: pedagógicos, técnicos 

e jurídicos. 

A Educação Aberta promove a condição de “acessibilidade” em sentido 

amplo, e nas propostas pedagógicas pode ser definida e estabelecida em diversos 

aspectos e proporções. A educação aberta favorece os processos de aprendizagem 
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por mediação dos recursos tecnológicos digitais e sustenta estes processos no 

contexto conectivo digital da Web e Internet.  

As definições dos aspectos e proporções diversos em que a política de 

Educação Aberta pode ser variavelmente estabelecida, com relação aos recursos 

dos conteúdos educacionais, partem da filosofia de Recursos Educacionais Abertos 

(REAs)37 Podem ser definidos quanto o acesso, transmissão, uso, reuso, 

compartilhamento, combinação, adaptação, manipulação, redistribuição, 

retransmissão e publicação, proporcionando a flexibilização dos conteúdos digitais, 

pautando-se na perspectiva que a partir do conteúdo educacional, instrucional é que 

se dá toda a interação do usuário aprendente com o MOOC.  

A abertura no MOOC está relacionada inicialmente ao acesso livre de 

qualquer participante interessado, principalmente quanto às credenciais de 

admissão, independente de nível acadêmico de formação. Também se refere a 

acesso isento de taxas monetárias para matrícula, ingresso, participação, 

certificação quando for o caso, e nem tão pouco para uso de qualquer recurso e 

conteúdo. Estende-se para o acesso e uso livres dos conteúdos educacionais, sem 

qualquer tipo de custo financeiro ou obrigação, sem restrições específicas a alguma 

porção de participantes.  

O meio digital e o contexto de conectividade exigem algum nível de 

autonomia e disciplina para aprendizagem mediada por tecnologias de informação e 

comunicação, e a dinâmica do formato da hipermídia MOOC determina que o 

usuário aprendente se habilite para a aprendizagem online e autorregulada, e a 

convivência interativa em rede que favorece a criação de conhecimento e o 

conhecimento conectivista. 

A questão a ser percorrida neste elemento é como planejar 

pedagogicamente a proposta MOOC e seu nível de abertura, para orientar a 

experiência de aprendizagem autorregulada, pautada na política educacional aberta 

institucional ou nacional. 

A intersecção do elemento básico de Educação Aberta do modelo se 

estabelece com o elemento Mídia Massiva por meio do Projeto Pedagógico de Moda 

                                            

37 Para consultar sobre os avanços recentes de REAs na política pública educacional no Brasil e no mundo, ver em: < 

http://educadigital.org.br/guiaEA/ >. 

 



158 

 

e seu Planejamento de Ensino, e com o elemento básico de Comunicação Didática 

pelas Práticas Pedagógicas e o Plano de conteúdo. 

 

 

5.1.1.2 ELEMENTO BÁSICO DO FRAMEWORK CONCEITUAL: COMUNICAÇÃO 

DIDÁTICA 

 

O segundo elemento básico de Comunicação Didática envolve o processo 

de comunicação de finalidade para o sistema educacional que abrange uma 

formação integral do aluno. A questão educacional se desdobra em ações de ensino 

e aprendizagem na transmissão de conteúdos e condução das atividades 

pedagógicas das diversas áreas de conhecimentos, e no desenvolvimento e 

composição dos materiais educacionais. 

O processo de ensino-aprendizagem, organizado e conduzido pelos 

professores, consiste em uma dimensão Conceitual dos conteúdos e conhecimentos 

que o aluno vai aprender, o que o professor vai ensinar. Há a dimensão 

Procedimental dos conteúdos, que é a própria realização do processo de ensino, a 

partir da compreensão das necessidades e diversidades dos alunos, o professor 

define o como ensinar cada conteúdo. E a dimensão atitudinal dos conteúdos, 

relativa a obtenção de resultados, a proporcionar a vivência do conteúdo aprendido 

(ZABALA, p. 79-85, 1998). 

A didática, é a área da educação que se relaciona diretamente com a 

atuação prática dos professores, apesar de possuir além da dimensão técnica, 

dimensões política, social e ética” (LINÂNEO, 2006). Tem função de formar e aplicar 

a sequência didática de atividades ordenadas, relativa ao conteúdo, nas variadas 

formas metodológicas de ensino. E, em sua constituição reúne articuladamente os 

componentes principais do processo didático: o meio, os alunos, o conteúdo e os 

professores.  

As organizações educacionais se responsabilizam pelo meio, normalmente 

se trata da sala de aula que, neste contexto de EaD não tem a conotação de local 

físico, mas de ambiente pelo qual ocorre a ação de ensino. Os alunos no ambiente 

de aula aprendem os conteúdos para aplicação na construção de sua vida pessoal e 

profissional. Os professores disseminam e ensinam os conteúdos das diversas 

disciplinas, também de forma multi, inter, pluri e transdisciplinarmente, tentando 
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envolver a atenção dos alunos, por apresentá-los e abordá-los de modo efetivo em 

relação aos recursos utilizados e a diversidade de perfil de aprendizagem dos 

alunos. 

A comunicação didática requer clareza, principalmente na linguagem oral, 

prioriza a sistematização dos conteúdos educacionais a serem apresentados, 

proporcionando um entendimento lógico das ideias, num determinado período 

previsto e compartimentado como aulas. Devendo ser os conteúdos desenvolvidos e 

explicitados com linguagens apropriadas aos objetivos de ensino, por meio de 

recursos adequados a serem identificados pelo professor a partir do planejamento 

de ensino, elaborado antecipadamente.  

O conteúdo do conhecimento de Moda a compor este elemento básico do 

modelo de Comunicação Didática é especificamente a Modelagem do Vestuário, que 

compreende na interpretação do modelo de vestuário e sua representação plana 

sobre o delineamento anatômino do corpo humano, como resultados do exercício 

estético e do exercício lógico, especialmente em relação à compreensão estrutural 

das peças de vestuário e a harmonização entre silhueta e bases têxteis. 

Portanto, a questão percorrida no âmbito deste elemento é como demonstrar 

os procedimentos instrucionais por Mídia Massiva em sistema digital, para 

aprendizagem autorregulada. 

Este elemento básico do framework se relaciona interdisciplinarmente com o 

elemento de Educação Aberta por meio da articulação entre as Práticas 

Pedagógicas e o Plano de Conteúdo, e se relaciona com o elemento de Mídia 

Massiva e as possibilidades de Recursos Tecnológicos e o Vídeo como principal 

recurso didático instrucional. 

 

5.1.1.3 ELEMENTO BÁSICO DO FRAMEWORK CONCEITUAL: MÍDIA MASSIVA 

 

O terceiro elemento básico mídia massiva envolve a articulação das 

características dos MOOCs, estruturados em plataformas digitais e as características 

expressivo funcionais das suas interfaces gráficas, assim como a qualidade de 

comunicação audiovisual, recursos tecnológicos os quais mediam o processo de 

aprendizagem autônoma e autorregulada, pautados nos pressupostos da política de 
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educação aberta, que proporciona um sistema digital para a efetivação da 

comunicação didática. 

Trata-se, portanto, de um sistema midiático digital disposto na Web – a rede 

de páginas digitais e suas interfaces gráficas que atuam como veículos de 

informação e conteúdo do curso, sendo um conjunto de documentos interconectados 

pelo sistema hipertexto. A rede Web é acessada pelos URLs (Uniform Resource 

Locator) de cada página digital, por meio do campo de endereços online nas páginas 

dos softwares navegadores, e suportada pela Internet – a rede global de 

computadores e seus endereços interligados por tecnologias de rede eletrônica 

diversas. Este sistema é, ainda, suportado fisicamente pelas telas dos aparatos 

eletrônico-digitais como: computadores, notebooks, tablets, celulares e smart tvs. E 

se beneficia da luz artificial do vídeo como canal revelador da formatação dos 

MOOCs diversos, veiculados pelas 1) plataformas e suas páginas digitais com suas 

2) interfaces gráficas. 

1) Plataformas Digitais: Trata-se de um conjunto de páginas digitais, 

estrutural, gráfica e funcionalmente geradas, de maneira a proporcionar ações 

coordenadas e efetivas da natureza de atividades que a “entidade” especifica. As 

plataformas digitais são ambientes estruturais virtuais organizados para 

armazenamento de informações, “sustentadas por um software para realização de 

uma atividade específica” (Especialista 2 Programador). A exemplo, o caso das 

plataformas digitais desenvolvidas especificamente para a finalidade educacional 

como os AVAs – Ambientes Virtuais de Aprendizagem, são plataformas delimitadas 

na Web pela disposição geral das páginas digitais que as compõem, e se articulam 

entre si pelo sistema hipertexto e seus hiperlinks de vinculação. 

Este sistema de “plataformas digitais de páginas” na Web, que tecnicamente 

são documentos HTML (Hyper Text Language Markup), podem incluir imagens, 

scripts de programas e recursos similares (GABRIEL, 2010). Trata-se da própria 

World Wide Web ou WWW ou Web, referente ao sistema tecnológico digital de 

páginas estruturadas numa fusão de mídias e hipertextos vinculados por meio de 

hiperlinks ou ligações. Este sistema de hipertextos, no qual um texto faz ligação 

dando acesso a outras informações, faz interconexões dentro do mesmo sistema 

gestor ou com outros sistemas digitais externos e seu acervo de informações. O 

sistema hipermídia é característico da navegação dos usuários da Web através da 
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Internet, e media processos variados como ensino-aprendizagem – modo como as 

pessoas ensinam, aprendem e adquirem novos conhecimentos; atividades de 

negócios, serviços, produtos; informação, comunicação e entretenimento. 

Entretanto, neste estudo o interesse se voltou para uma perspectiva do 

usuário aprendente, quanto às características estruturais das páginas digitais e seus 

conteúdos passíveis de mediação tecnológica. E, as possibilidades formais de 

constituição da interface gráfica, numa relação de interação entre o sistema 

tecnológico digital, que são os suportes, os dispositivos construídos pelas 

engenharias, a plataforma como canal administrado pela gestão, e a interface 

gráfica como veículo organizado pela mídia para comunicação com o usuário final. 

Portanto, o sistema hipermidiático das plataformas digitais foi tratado da perspectiva 

de estratégias de ações expressivo informativas e finalidade instrutiva educacional, e 

não da sua construção técnica. 

GABRIEL (2010, p.121) classifica em sete (07) categorias os tipos de 

páginas digitais quanto aos seus conteúdos, podendo se constituir cada categoria de 

uma página ou um conjunto de arquivos interligados, com início na página de 

abertua chamada home page: Site – onde o conteúdo é estruturado em seções bem 

definidas para ser encontrado facilmente por um público-alvo; Minisite – o conteúdo 

é vertical, para tema restrito e essencialmente informativo; Hotsite – conteúdo 

promocional persuasivo e temporário, com visual diverso do site ou portal do qual é 

parte integrante; Portal - conteúdos verticais personalizados para um público 

específico, geralmente beneficiam o público com conteúdo exclusivo para os 

logados; Blog – conteúdos cronológicos pessoais ou de um pequeno grupo de 

colaboradores em forma de diário, chamados de “posts”; Perfil em Rede Social - 

seguem especificações da plataforma conforme o tipo de rede social e seu contexto; 

Landing page – são páginas vinculadas a anúncios ou links promocionais com 

conteúdo relacionado a eles, porém específico. 

As tecnologias de desenvolvimento de páginas digitais se renovam 

constantemente e os tipos de páginas acompanham as inovações em várias áreas, 

como o caso dos MOOCs no campo educacional. Nesta pesquisa as possibilidades 

de soluções tecnológicas informatizadas para desenvolvimento de um curso neste 

formato, evidenciaram-se diversificadas, e os dos tipos de MOOCs estudados foram 
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organizados em três (03) categorias quanto às plataformas digitais: 1) Pioneiros 

Colaborativos; 2) Institucionais Individualizáveis; 3) Alternativos: a) Integrados, b) 

Incorporados, c) Adaptados. 

Para qualquer tipo destas soluções a serem adotadas pelos professores e 

gestores educativos para o MOOC, haverá necessidade de envolvimento 

organizacional, institucional, relacionados à política educacional e sobre questões 

financeiras e atuação de profissionais de áreas de Programação, Design, 

Audiovisual, Ilustradores, Especialistas conteudistas, Pedagogos, além da atividade 

de gestão para conduzir as diretrizes e orientações projetuais e comunicação entre 

os integrantes da equipe multidisciplinar. 

MOOCs Pioneiros Colaborativos: os cursos desta categoria seriam as 

soluções tecnológicas próximas da experiência inicial de Siemens e Downes, 

originalmente o primeiro MOOC que ampliou o modelo conectivista para larga 

escala. A estrutura é elaborada para uma rede de recursos tecnológicos em maior 

parte já disponíveis, com diversos aplicativos que se interligam. 

Envolvem diversas mídias digitais para criação colaborativa de conteúdo 

como a Wikipédia, Blogs, palataformas de Gerenciamento de Conteúdo como 

Wordpress, sistemas de Gerenciamento de aprendizagem, por exemplo como o 

Moodle, um software livre, gratuito, ainda, requer recurso para comunicação 

síncrona.  

Os participantes devem ser estimulados a adicionar recursos tecnológicos 

na sua experiência participativa como componentes do curso. Deve ter algum 

sistema agregador dos conteúdos produzidos pelos participantes para distribuição 

periódica para todos. 

A proposta pedagógica incentiva a participação ativa dos usuários 

aprendentes no compartilhamento de conhecimento por meio das centenas de 

conexões pessoais e as reflexões geradas, dinâmica típica dos cMOOCs, sendo o 

foco de atuação do MOOC a interação, privilegiando o conhecimento conectivista e a 

aprendizagem social. 

MOOCs Institucionais Individualizáveis: tratam-se dos MOOCs 

estruturados essencialmente em plataformas próprias para esta proposta de curso 

no meio Web. Podendo ser originalmente construídas por desenvolvedores, 

principalmente por organizações institucionais educativas, sob gerenciamento 
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didático pedagógico e apresentam o conteúdo do curso de forma sistematizada, 

disponibilizado principalmente em recurso audiovisual, sendo composto por um 

conjunto de vídeos por cada curso. 

Estes MOOCs são executados totalmente por esta plataforma videodigital, 

têm foco no conteúdo num esforço de cognição para a aprendizagem individual, 

mais do que a interação entre os participantes. A proposta pedagógica incentiva a 

interação com o material educacional e os recursos tecnológicos eleitos para 

transmitir os conteúdos, numa dinâmica típica dos xMOOCs e a disseminação do 

conhecimento. Entretanto, podem também executar propostas mistas entre cMOOCs 

e xMOOCs, sendo que a ênfase continuará na extensão do conteúdo oferecido, no 

conhecimento explícito e aprendizagem autônoma quanto ao percurso do 

conhecimento assimilado. 

A proposta pode se beneficiar de soluções tecnológicas informatizadas 

específicas disponíveis de MOOC como a Plataforma MOOC TIMTec, brasileira, 

software livre, suporta a participação de várias pessoas, originariamente 

“desenvolvida pelo Instituto TIM para uso na Rede e-Tec Brasil, em especial para os 

Institutos Federais, como ação social” (RIBEIRO, 2017).  

É uma hipermídia responsiva, flexível e gratuita, dispõe de funcionalidades 

de uso para os participantes e de gestão dos usuários aprendentes para os gestores 

educacionais. Pode ser hospedada em qualquer servidor informatizado da 

organização provedora do curso, para atuar de forma institucional e independente.  

A Plataforma TIM Tec requer inicialmente a atuação profissional de 

Programação para o download de instalação, a partir do acesso ao código-fonte que 

poderá ser alterado. E necessita, também, a atuação profissional de 

desenvolvedores e da área de Design para a customização de sua interface gráfica, 

para a criação de novos temas além dos disponibilizados, conforme diretrizes 

institucionais de gestão de TI, técnica, financeira orçamentária, comunicação, 

política educacional e de gestão e metodologia de MOOCs. Caso haja modificação 

do software, é exigido apenas “dar crédito ao(s) autor(es) do código e manter o 

software resultante livre”38.  

                                            

38 Ver Manuais de Software [Instalação e desenvolvimento] em: http://timtec.com.br/pt/instalacao-e-desenvolvimento/ 



164 

 

Nesta pesquisa a autora optou por esta solução tecnológica informatizada 

para proposição de MOOCs, pelas características principais desta plataforma digital 

TIMTec, estruturada em forma de site, que oferece os recursos de exibição de vídeo 

e som, e a possibilidade do recurso de espaço interativo, entre outros recursos 

apresentados no item adiante de Interfaces Gráficas. E pelo contexto intencional de 

aplicação desta proposta ser o ensino público estadual de nível superior, no âmbito 

do ensino formal, e extensionista aberto à universidade. 

MOOCs Alternativos: estes MOOCs são os cursos suportados por um 

conjunto de recursos digitais integrados para a solução tecnológica, porém menos 

pulverizada que o modo clássico. A proposta pedagógica não se evidencia tanto 

para uma estratégia apenas, oferecendo conteúdo e atividades que tanto 

proporcionam a condição conectiva de formação de rede e comunidades de 

conhecimento, quanto flexibilizam a apresentação de conteúdos estruturados em 

videoaulas, como outros recursos tecnológicos digitais. 

Os participantes são orientados ao uso combinado de tecnologias digitais 

integradas que compõem os ambientes de curso, para o que há certo esforço afeto 

congnitivo de vinculação entre mídias digitais, para o cumprimento das atividades e 

apreensão dos conteúdos. O MOOC não é executado todo em uma plataforma única 

como no modo anterior convencional. Favorece a criação de conhecimento por 

serem proporcionados conteúdos teóricos práticos, e a ação prática ser 

potencialmente condição para a manifestação e execução do incorporado 

conhecimento tácito, do qual se originam as inovações e emerge “inteligência 

prática” como enfatizam Gropp e Tavares (2009). 

Os MOOCs Alternativos estão divididos em três (03) sub-categorias relativas 

aos seus aspectos gerais de composição tecnológica informatizada: 1) Integrados, 2) 

Incorporados, e 3) Adaptados. 

MOOCs Integrados: estes MOOCs se estruturam por integração de mídias 

digitais associadas para a composição e execução do curso. Uma possibilidade de 

solução tecnológica entre três (03), trata-se da escolha e uso de plataforma MOOC 

específica, geralmente com recurso de vídeo, com associação de mídias digitais de 

redes sociais para aplicação da proposta pedagógica, que podem constar com link 

para acesso em ícones destas redes nas páginas dos cursos. A plataforma MOOC 

tanto pode ser desenvolvida especificamente pela organização provedora, quanto 
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podem ser eleitas plataformas como TIMTec, brasileira e desenvolvida para MOOCs 

para uso gratuito, porém requer serviço especializado de especialistas técnicos para 

baixar o software em um servidor e para customizar a interface gráfica” (Especialista 

2), também para realizar manutenção periódica e assistência técnica do sistema 

instalado.  

A segunda possibilidade é a plataforma EaD, não específica MOOC, porém 

própria para comunicação e aprendizagem online, como o caso das propostas que 

utilizam o Moodle em associação às midiais digitais de redes sociais e plataforma 

digital para vídeos como YouTube. 

A terceira possibilidade tem como página inicial de acesso, a apresentação 

do MOOC numa página digital do tipo site ou blog, como foi o caso da plataforma 

The FOLD (A Dobra) e o curso “Bare Fashion MOOC” (Moda Desnuda ou 

Fundamentos de Moda). Constitui-se de site de design responsivo e associa ao 

menos outras três plataformas digitais para as três seções principais: plataforma 

MOOC OAE (Open Academic Environment) para seção “A Sala de Aula” e seção “A 

Rede”, respectivamente, sistema de gerenciamento e execução do curso e 

plataforma colaborativa em nuvem; e a plataforma de geolocalização – ZeeMaps – 

seção A Rua. 

Ainda, nesta apresentação inicial do curso por site, é possível utilizar 

plataformas para gerenciamento de conteúdos, a exemplo do software WordPress 

de código aberto que é livre e grátis, como ambiente para apresentação do curso. E, 

além disso, numa forma mais simples de constituição, pode também ser área de 

execução do MOOC, tanto por associação de mídias digitais linkadas, quanto por 

customização e adequação da plataforma e seus recursos tecnológicos funcionais, 

através de plugins do próprio software, programas computacionais que adicionam 

funções específicas aumentando a utilidade do programa original, para uso didático 

(Especialista 1 – Designer Gráfico para soluções Web). 

Tratam-se de plataformas digitais de design responsivo, que permite que os 

cursos tenham seus conteúdos adaptados visualmente conformes especificidades 

de suas telas, para acesso de qualquer computador e dispositivo móvel como tablets 

e smartphones, com acesso à Web por Internet, permitindo a flexibilidade de 

transmissão, acesso e uso para o participante. 
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MOOCs Incorporados: esta solução MOOC também reúne mídias digitais 

que atuam de forma integrada, e técnica e tecnologicamente se fundem, fornecendo 

ao usuário acesso e login únicos para execução do curso. Apresentam-se por 

softwares e interfaces próprios e desenvolvidos como aplicativo móvel que atuam 

como sistema de front office, aquele a ser a primeira experiência visual e funcional 

para o usuário. Ou por plataformas de código aberto que servem como local de 

contato entre os participantes e por onde se inscrevem e operam os sistemas digitais 

do curso. 

Combinam tecnologias de aprendizagem como back office de plataformas de 

EaD como o Moodle para atividades de gestão administrativa e suporte do curso e 

interação com os estudantes. 

MOOCs Adaptados: são as plataformas MOOCs adaptativas, onde na 

estratégia pedagógica dos cursos privilegiam a diversidade de participantes, 

principalmente os estilos de aprendizagem e conhecimentos do repertório pessoal 

prévio do aprendente e o modelo de conteúdo. Utilizam-se sistemas de 

aprendizagem adaptativos, agentes inteligentes que personalizam a apresentação 

do conteúdo, elaborando percurso de aprendizagem direcionado ao perfil do 

participante, possibilitando múltiplos caminhos de aprendizagem e adaptando-a a 

partir de características dos dispositivos móveis. 

Estes MOOCs consideram principalmente os cMOOCs e abordagem 

conectivista em suas estratégias pedagógicas colaborativas em rede, apesar de se 

utilizarem, também, de elementos de outras abordagens como vídeos, testes e 

avaliações. Para ofertar múltiplos caminhos de aprendizagem e diferentes tipos de 

atividades poderão contemplar os diversos perfis de aprendizagem com atividades 

mistas como, “passivas, ativas, construtivas, interativas e colaborativas”, 

recomendadas por Gynther (2016). 

2) Interfaces Gráficas: a organização expressivo-funcional das interfaces 

gráfico-digitais, às quais estão inseridas as informações e os conteúdos, permitem 

aos usuários aprendentes a interagir com o sistema digital tecnicamente 

desenvolvido, a partir de suas condições humanas afeto cognitivas. Visando a ação 

efetiva de atividades de entretenimento, comércio, aprendizagem. 

A organização visual das interfaces gráficas, em termos da sintaxe visual 

dos seus elementos gráficos e das suas funcionalidades hiperdigitais, gera a 
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percepção de áreas informativas delimitadas, e estas constituem ambientes que 

representam seções específicas das plataformas digitais. Apesar destes ambientes 

estarem geralmente dispostos em conjunto nas páginas iniciais, cada área, 

ambiente, possui função própria, respectiva à seção correspondente à finalidade da 

atividade principal da plataforma digital. 

A exemplo de seções e finalidades, a página inicial dos cursos da plataforma 

MOOC TIMTec do Instituto TIM (Figura 31), escolhida nesta proposta de tese para 

composição do framework conceitual, apresenta um menu horizontal superior (barra 

retangular azul) com seções gerais da plataforma como: Sobre TIMTec; Contato; 

Cursos; Mensagens, e antes do usuário aprendente estar logado na sequência 

aparece no mesmo menu à direita, as funções Entrar e Cadastrar-se. Já quando 

feito login no local dos recursos Entrar e Cadastrar-se nesta página inicial dos 

cursos, fica disponível a função Minha Área: Perfil, Editar Perfil e Configurações da 

Conta, Meus Cursos, Minhas Anotações e Sair.  

 

Figura 31 – Plataforma TIMTec: página inicial do MOOC Produção de Vídeos Educacionais. 
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Fonte: A autora (2018), a partir do site da plataforma TIMTec.39 

 

E como funcionalidades específicas do curso na área principal da interface 

gráfica, centralizada na página inicial do curso consta a área videográfica com um 

vídeo educacional introdutório. Abaixo do vídeo introdutório encontram-se 

informações de orientação referentes a Por que fazer esse curso; O que eu preciso 

saber; e Estrutura do Curso com as aulas numeradas e seus respectivos títulos 

(Figura 31). Os MOOCs da plataforma TIMTec são divididos em aulas e cada aula é 

dividida em capítulos. 

À direita desta área videográfica há uma coluna com um botão vermelho Ir 

para o Curso, e abaixo deste botão são apresentadas informações de Resumo e 

Instrutores com foto e breve currículo com formações e atuação profissional 

O botão vermelho de Ir para o Curso (Figura 32) direciona o usuário 

aprendente para a página inicial do MOOC, na página de Aula 1 (Figura 32). 

 

 

 

 

 

 

                                            

39 Ver MOOC Produção de Vídeos Educacionais em: http://timtec.com.br/pt/todos-os-cursos/. 

http://timtec.com.br/pt/todos-os-cursos/
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Figura 32 – Plataforma TIMTec: página inicial do MOOC Produção de Vídeos Educacionais, 
Aula 1. 

 

 

Fonte: A autora (2018), a partir do site da plataforma TIMTec. 

 

As seções do MOOC nesta página inicial apresentam o título do MOOC, 

título da Aula 1 com breve descrição do conteúdo, lista dos Capítulos da aula à 

esquerda, Videoaula centralizada com botão de encaminhamento para Próximo 

Capítulo, recurso Minhas Anotações à direita, seguidos abaixo por campo de 

Materiais Adicionais e Fórum para discussão e interação entre os participantes do 

MOOC (Figuras 32). 
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Figura 33 – Plataforma TIMTec customizada para os Institutos Federais: MOOC 
IFSULDEMINAS. 

 
Tela inicial do MOOC 

 
Tela Aula 1 do MOOC 

Fonte: A autora (2018), a partir do site da plataforma TIMTec MOOC IFSULDEMINAS.40 

 

A estratégia pedagógica da plataforma TIMTec privilegia os conteúdos 

audiovisuais, aulas expositivas, numa abordagem dos MOOCs extendidos – 

xMOOCs, que também é a ênfase nesta proposta do framework conceitual. 

Entretanto, disponibiliza a possibilidade de participação interativa entre os 

participantes em fóruns, o que permite a aproximação em alguma medida de uma 

abordagem dos MOOCs conectivistas - cMOOCs. O menu horizontal à direita em 

cima na interface (Figura 32) apresenta as funcionalidades nos ícones: casa – vídeo 

introdutório; filme - continuar curso; balões diálogo – fórum; folha – material didático; 

papel e lápis – anotações do curso; seta para direita – desmatricular-se do curso. 

As interfaces do software podem ser customizadas pelas instituições que o 

adotam para disponibilizar MOOCs, como o caso dos Institutos Federais (Figra 33). 

De maneira geral, os recursos tecnológicos observados nos MOOCs em 

campo se organizam em quatro (04) categorias: 1) Recursos para Execução do 

Curso; 2) Recursos Acessórios ao Curso; 3) Recursos de Gestão da Aprendizagem 

e 4) Recursos de Gestão do Aprendente. 

Recursos para Execução do Curso (RECs): são aqueles que conduzem o 

usuário aprendente a acessar e acompanhar todo o curso, de forma flexibilizada, em 

termos de ritmo e conteúdo educacional, para assimilação do conteúdo, permitindo o 

cumprimento das atividades pedagógicas propostas e sugeridas e, também, 

proporcionam a interação entre os participantes.  

                                            

40 Ver MOOC IFWSULDEMINAS em: https://mooc.ifsuldeminas.edu.br/. 

https://mooc.ifsuldeminas.edu.br/
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Os RECs tratam-se, inicialmente, do próprio sistema midiático digital, sendo 

a “mídia a parte física da informação que cumpre as três funções básicas de suporte 

que estrutura, de veículo que expressa e canal que transmite, com finalidade de 

exercer comunicação (PERASSI, 2015).  

É definido com a escolha da plataforma MOOC ou da solução tecnológica 

digital entre as possibilidades de MOOCs, que deverá exercer a capacidade de 

acesso, participação e interação de muitas pessoas ao mesmo tempo, além de 

armazenar os conteúdos didáticos e assegurar que o usuário aprendente realize o 

percurso do conhecimento em sua totalidade. A página de início, ambiente principal 

da plataforma digital, será a primeira tela de interação com o usuário aprendente. 

A partir dos MOOCs observados no meio Web, principalmente o MOOC de 

Moda da plataforma The FOLD, o MOOC Produção de vídeos educacionais para 

Web do Instituto TIM e o MOOC Projeto de Aprendizagem para MOOCs do Instituto 

Federal Sul de Minas Gerais, estes dois disponibilizados na plataforma MOOC TIM 

Tec, e os MOOCs dos estudos da RSL, além de demais MOOCs consultados, 

identificou-se que, estruturalmente, a página digital do curso, tanto a página inicial 

do curso como as demais, tem ambiente único, delimitado pela área ocupada pelo 

principal recurso tecnológico audiovisual adotado, o vídeo.  

Esta área, a tela central videodigital é considerada como o principal 

ambiente da plataforma MOOC, pelo qual o curso é executado, e faz com que o 

usuário aprendente exerça uma atuação minimamente interativa com o conteúdo 

audiovisual. A hospedagem da plataforma YouTube na solução tecnológica adotada, 

a exemplo plataforma de gerenciamento de conteúdo Wordpress, blog customizada 

como site, ou na plataforma MOOC TIM Tec, cumpriria a função de ambiente 

principal do curso, sem sobrecarga de um Servidor institucional próprio da 

organização para armanezar conteúdos audiovisuais. 

Os demais Recursos para Execução do Curso nas interfaces gráficas, além 

do ambiente único videodigital, podem ser alocados na página inicial do Curso, 

como: Identificação e Apresentação do curso; Público destinado; Nível da instrução; 

Plano de Ensino; Sumário Geral dos conteúdos, por exemplo - Regata Básica, 

Regata com Alça; Estrutura do curso em Aulas; Resumo do curso; Currículo dos 

Instrutores e Autorias; Conteúdo Instrucional, vídeo - YouTube; Forum de 



172 

 

discussões; Biblioteca (Bases/Moldes) Modelagem de Bases traçadas com o 

software Audaces Vestuário – Issue (PDFs); Galeria de imagens para troca de 

resultados – Instagram. 

Recursos Acessórios ao Curso (RACs): são aqueles que auxiliam os 

participantes no processo de aprendizagem e dão apoio a estas atividades. Podem 

ser adotados ou dispensados sem prejuízo do acompanhamento do curso e 

assimilação do conteúdo. Porém, ampliam as possibilidades de conhecimento e 

experências com o tema em estudo e temas similares e correlatos ao tema do curso, 

e podem ser alocados na página de Aula do Curso. Para um MOOC de Modelagem 

do Vestuário, algumas possibilidades de RACs podem ser: Conteúdos Educacionais 

Complementares: Apostilas PDF e eBOOKs – Issue (PDFs); Catálogo de variações 

(modelo) de estilo do tema básico, por meio de Moodboard na rede social Pinterest; 

Link de Pesquisa (interno) por conteúdo e imagens no site/plataforma; Link de 

Pesquisa (externo) por conteúdo e imagens de peças dos vestuário - Google; Lista 

Links: Blogs de Moda; Link para Publicações/Posts (Aulas) no site (interno); TAGS 

relacionadas às Publicações/Posts (Aulas).  

Recursos para Gestão da Aprendizagem (RGAs): são os recursos que 

proporcionam ao usuário aprendente a organização do gerenciamento individual dos 

seus estudos no seu próprio ritmo, tanto durante quanto após as atividades de 

aprendizagem. Podem ser medidas adotadas temporariamente ou ao longo de todo 

processo para manter a motivação, autonomia, engajamento, disciplina e empenho 

nas atividades de assimilação do conteúdo instrucional no processo de 

conhecimento e de interação com demais participantes. Também se referem a 

recursos que auxiliem na verificação da aprendizagem de forma aberta e objetiva, e 

oferecimento de certificação de “participação” no curso, e forma de contato com a 

organização ou equipe gestora, ou o profissional independente responsável pelo 

MOOC. Possibilidades de RGAs seriam recursos para: Anotações; Agenda - Google; 

Mídias digitais de Redes Sociais: Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, YouTube; 

Guia de Moda - Plataforma de geolocalização do Instituto TIM – Mapas Culturais; 

Questionário – em site plugin Wordpress; Certificado - plugin Wordpress auto 

executável; Email / Google para contato Modelline. 

Recursos para Gestão do Aprendente (RGAs): estes recursos são 

específicos para o gestor educacional, professor, instrutor ou profissional 
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independente que coordena e gerencia o oferecimento do MOOC. Tratam-se de 

funcionalidades da solução tecnológica ou funcionalidades de mídias digitais 

integradas. Permitem saber quais cursos os participantes estão inscritos e o 

acompanhamento do progresso das suas atividades. Também recorrer à 

comunicação privada por interação direta e a distância do professor com o 

participante. Possibilidades de criação, exportação e importação de cursos, 

formação de turmas, e atribuição de diferentes perfis para professores, fornecimento 

de certificados e atestados de horas, como as funcionalidades disponíveis pelo 

software da plataforma MOOC TIM Tec41.  

Como condição tecnológica a Mídia Massiva, aberta, interativa e em rede, no 

conjunto estrutural da plataforma, suas páginas digitais e suas interfaces gráficas, 

precisa sustentar tecnologicamente a ação didática de ensinar, no caso da área de 

Moda e Tecnologia do Vestuário – Modelagem e Ateliê, principalmente por 

demonstração prática do conhecimento.  

Bem como, sustentar a ação prática de aprender por aplicabilidade do 

conhecimento apreendido, numa proporção de grande escala. E sustentar a ação 

interacional de comunicação entre os usuários aprendentes, por discussão e 

reflexão dos seus desempenhos, na perspectiva de possível criação de 

conhecimento, formando uma permanente comunidade de aprendizagem. 

O foco neste elemento básico do framework Mídia Massiva é a definição da 

solução gráfico-digital e recursos tecnológicos diante das possibilidades para 

oferecimento de MOOCs e as necessidades didático pedagógicas, características do 

ensino para produção do Vestuário, ou seja, a natureza do conteúdo a ser 

aprendido. 

Este elemento básico se relaciona de forma interdisciplinar, com os 

elementos básicos do framework de Educação Aberta e Comunicação Didática, e a 

questão que orienta o desenvolvimento da proposta é como desenvolver ou 

selcionar a solução tecnológica definida para um formato MOOC com finalidade de 

comunicação didática teórico demonstrativa e participação em escala heterogênea 

interacional de usuários aprendentes. 

                                            

41 Ver Software [Funcionalidades] Palataforma mooc TIM Tec em: http://timtec.com.br/pt/funcionalidades/ 
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A figura 34 apresenta os elementos básicos e seus detalhamentos, a partir 

do exposto neste tópico 5.1.1. 

 

Figura 34 - Elementos básicos do framework conceitual e seus detalhamentos. 

 
Fonte: A autora (2019), a partir dos dados da pesquisa. 
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Pode-se verificar especificamente na figura 35 a integração das áreas dos 

elementos básicos que formam os elementos articulados do framework conceitual: 1) 

Recursos Tecnológicos; 2) Conteúdos e Práticas Pedagógicas; 3) Projeto 

Pedagógico. 

 

5.1.2 ELEMENTOS ARTICULADOS E SUBCATEGORIAS DE COMPOSIÇÃO DO 

FRAMEWORK CONCEITUAL 

 

Identificou-se os aspectos que estruturam e qualificam os MOOCs, por meio 

da pesquisa bibliográfica e documental e breve consulta à especialistas, como uma 

hipermídia efetiva para mediação do processo de aprendizagem autorregulada do 

conhecimento teórico prático de Modelagem do Vestuário. O estudo orientou-se do 

parâmetro didático para analisar a relação comparativa entre avaliação tecnológica 

da hipermídia MOOC e necessidades didático-pedagógicas do ensino de 

Modelagem do Vestuário, escopo da pesquisa quanto ao tema. 

 

Figura 35 - Elementos articulados do framework conceitual. 

  
Fonte: A autora (2019), a partir dos dados da pesquisa. 

 

A partir dos elementos básicos que compõem o framework: Mídia Massiva, 

Educação Aberta e Comunicação Didática, considerando as necessidades e ações 

referentes aos aspectos didáticos-pedagógicos e didáticos-tecnológicos, têm-se na 
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intersecção destes elementos básicos, os elementos articulados (Figura 36) que 

compõem o framework conceitual, completando-o.  

 

Figura 36 - Elementos articulados do framework conceitual e seus detalhamentos. 

 
Fonte: A autora (2019), a partir dos dados da pesquisa. 
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Os elementos articulados são aspectos específicos e interdisciplinares 

referentes à questão pedagógica, e a relação didática entre conteúdo e expressão.  

Seguem as descrições dos elementos articulados do framework conceitual e 

seus detalhamentos: 1) Recursos Tecnológicos; 2) Conteúdos e Práticas 

Pedagógicas; 3) Projeto Pedagógico. 

 

5.1.2.1 ELEMENTOS ARTICULADORES MÍDIA MASSIVA e EDUCAÇÃO ABERTA: 

PROJETO PEDAGÓGICO 

 

O primeiro aspecto específico, que se considera como elemento articulado e 

uma subcategoria condicionante do sistema para o desenvolvimento resulta da 

integração entre os elementos básicos do framework conceitual de Mídia Massiva e 

Educação Aberta, e se dá pelo aspecto específico e articulado do Projeto 

Pedagógico (PP). 

Este elemento PP media e orienta as demais definições para as três (03) 

áreas das categorias básicas do framework: Mídia Massiva, Educação Aberta e 

Comunicação Didática.  

 

E sustenta a articulação entre estes elementos básicos, direcionando as 

definições e configurações dos aspectos explícitos decorrentes da intersecção entre 

Educação Aberta e Comunicação Didática, articulando: Práticas Pedagógicas e 

Conteúdos, e Comunicação Didática e Mídia Massiva, articulando: Recursos 

Tecnológicos e Vídeos. 

O Projeto Pedagógico (PP) é o documento amplo e organizador do 

planejamento da ação didática de ensino do professor, que serve para orientação 

tanto da execução quanto para a avaliação do processo de ensino-aprendizagem. 

Ao ser elaorado como atividade estratégica complexa para uma área de 

conhecimento, o PP deve partir de uma reflexão inicial ampla sobre as 

características e condições socioculturais, econômicas e de escolaridade dos 

alunos, da experiência prática dos professores e suas habilidades, e de informações 

sobre as condições de infraestrutura organizacional da instituição educacional e 
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recursos internos e externos disponíveis, a serem conhecidos previamente às 

definições e elaboração do PP.  

A partir destas informações pode-se precisar a organização curricular e os 

conteúdos educacionais a serem ensinados e aprendidos, e os objetivos 

educacionais a serem alcançados e “exibidos pelos alunos ao final de uma situação 

didática”. No Brasil, para o ensino fundamental e médio e para a educação superior, 

os parâmetros curriculares são definidos em nível nacional. Porém, a educação 

superior promove educação cidadã e profissional, é filiada às diretrizes curriculares 

nacionais, que são específicas por áreas de conhecimento. A educação profissional 

e tecnológica desenvolve competências, a educação corporativa objetiva o 

desempenho a certos cargos ou funções e a educação continuada oferece 

possibilidades de atualizações e especializações (FILATRO E CAIRO, 2015, p. 15-

16, 21). 

Num contexto de ensino público estadual de nível superior, no âmbito do 

ensino formal, o PP objetiva atender às diretrizes pedagógicas gerais da Política 

Nacional de Educação Superior, de responsabilidade da SESU – Secretaria de 

Educação Superior, alinhado com as Diretrizes Curriculares Nacionais provenientes 

do Ministério da Educação (MEC)42, nas quais o curso esteja vinculado. As 

instituições pertencentes aos Sistemas Estaduais43 são supervisionadas pelos 

respectivos Conselhos e/ou Secretarias Estaduais de Educação.  

A exemplo de caso, consultou-se o documento digital Projeto Pedagógico de 

Curso (PPC) do curso presencial de Bacharelado em Moda da Universidade do 

Estado de Santa Catarina - UDESC, que é de normatização proveniente do Sistema 

Estadual de Ensino de Santa Catarina, regulado, supervisionado e avaliado pelo 

Conselho Estadual de Educação (RESOLUÇÃO CEE/SC 013/2018)44.  

Os cursos de graduação da UDESC são regidos por um Projeto Pedagógico 

de Curso (PPC) de graduação, que se trata de um documento que organiza “as 

concepções teórico-metodológicas que norteiam o ensino, a produção e a 

disseminação do conhecimento e instrumento articulador das práticas docentes” 

(RESOLUÇÃO Nº 001/2018 – CONSEPE).  

                                            

42 Ver MEC em: < http://portal.mec.gov.br/ >. 
43 Ver Sistemas Estaduais em: < http://portal.mec.gov.br/sesu-secretaria-de-educacao-superior/perguntas-frequentes >. 
44 Ver Resolução CEE/SC No 013/2018) em: < http://www.cee.sc.gov.br/index.php/legislacao-downloads/educacao-

superior/educacao-superior-resolucoes/resolucoes-2 >. 

http://portal.mec.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/sesu-secretaria-de-educacao-superior/perguntas-frequentes
http://www.cee.sc.gov.br/index.php/legislacao-downloads/educacao-superior/educacao-superior-resolucoes/resolucoes-2
http://www.cee.sc.gov.br/index.php/legislacao-downloads/educacao-superior/educacao-superior-resolucoes/resolucoes-2
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Nesta instituição, a criação dos cursos de graduação propostos em seus 

PPCs45, precisa estar com seu conteúdo alinhado primeiramente com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), respeitando as políticas e diretrizes nele 

contidas, e com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI)46, e deverá conter as 

seguintes informações:  

1. Identificação do curso; 2. Justificativa; 3. Objetivos do curso; 4. Perfil 

profissional: 5. Proposta pedagógica, 5.1. Diretrizes Curriculares do Curso, 5.2 

Estrutura Curricular, 5.2.1 Matriz Curricular, 5.2.1.1. Matriz curricular para os cursos 

de Bacharelado e Tecnólogos, 5.2.2. Resumo da carga horária do curso, 5.2.3 

Ementas das disciplinas (por fase), 5.2.4. Bibliografia básica (três obras) e 

complementar (cinco obras) – por fase, 5.2.5. Aplicação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para (temas transversais), 5.2.6. Descrição dos enfoques para: 5.2.6.1 

Tecnologias de Informação e comunicação – TIC´s no processo ensino – 

aprendizagem, 5.2.6.2 Prática Pedagógica (para as licenciaturas), 5.2.6.3 Estágio 

Curricular Supervisionado (quando for o caso), 5.2.6.4. Trabalho de Conclusão de 

Curso/Outros (quando for o caso), 5.2.6.5. Atividades Complementares, 5.2.6.6. 

Utilização de 20% de sua carga horária na modalidade a distância (em caso 

afirmativo), 5.2.6.7. Integração com as redes públicas de ensino (indicador 

específico para o curso de licenciatura), 5.2.6.8. Integração com o sistema local e 

regional de saúde e o SUS (específico para cursos na área da saúde); 6. Avaliação 

do processo ensno-aoprendizagem; 7. Corpo docente do curso, 7.1. Identificação 

dos docentes efetivos no centro que possam atuar no curso proposto; 8. Recursos 

necessários, 8.1 Humanos, 8.1.1 Identificação dos docentes a contratar por 

disciplina, 8.1.2 Relação dos técnicos universitários a contratar, 8.2 Materiais; 9. 

Acervo e regime de funcionamento da biblioteca; 10. Previsão orçamentária 

(RESOLUÇÃO Nº 001/2018 – CONSEPE)47. 

A partir das orientações gerais do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) do 

curso de Moda da UDESC48 é que são elaborados pelos professores os Planos de 

Ensino (PE) das disciplinas curriculares. O PE consiste em seu conteúdo geral no 

                                            

45 Ver normas para criação de cursos de graduação da UDESC em: RESOLUÇÃO Nº 001/2018 – CONSEPE. Ver em: < 

https://www.udesc.br/conselho/consepe/resolucoes#2018>. 
46 Ver PDI e PPI UDESC em: < https://www.udesc.br/canaldeensino/videos >. 
47 Ver RESOLUÇÃO Nº 001/2018 – CONSEPE em: < http://secon.udesc.br/consepe/resol/2018/001-2018-cpe.pdf >. 
48 Ver PPC UDESC em: < https://www.udesc.br/ceart/moda/projetopedagogico >. 

https://www.udesc.br/canaldeensino/videos
http://secon.udesc.br/consepe/resol/2018/001-2018-cpe.pdf
https://www.udesc.br/ceart/moda/projetopedagogico
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“detalhamento do programa de disciplina elaborado pelo respectivo professor no 

início do semestre letivo a fim de orientar o desenvolvimento dos conteúdos e da 

avaliação do desempenho dos acadêmicos”49. 

O ato de planejar a ação de ensino no contexto universitário é uma atividade 

complexa, que exige reflexão abrangente sobre o que, para quem, em quais 

condições e com quais recursos serão utilizados para viabilizar o processo didático. 

Ao planejar o professor decidirá como se relacionar com os alunos, quais atividades 

de ensino e aprendizagem serão propostas, como avaliará o processo de 

aprendizagem. 

PPC de Moda da UDESC têm suas definições gerais fundamentadas nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais do MEC, nas quais o curso se organiza 

pedagogicamente pelas áreas de conhecimento de Artes Visuais e Design, na falta 

de DCNs específicas da área de conhecimento de Moda, e orientam a estruturação 

da matriz curricular do curso. A organização da Estrutura Curricular de um curso é a 

“disposição ordenada de componentes curriculares que constituem a formação 

pretendida pelo PPC”50, e para o curso de Moda a estrutura curricular está definida 

objetivando a formação de “criadores em moda capacitados para atuar 

profissionalmente na criação e desenvolvimento de produtos”. 

A estrutura curricular do curso situa as disciplinas de Modelagem do 

Vestuário no eixo Habilidades instrumentais que compõe a articulação dos 

conteúdos com os eixos: Fundamentos teóricos e críticos e Habilidades projetuais e 

de Gestão, e atuam em interdisciplinaridade com as disciplinas de Ateliê de 

Confecção.  

Estas duas áreas de conhecimento se desdobram em seis (06) disciplinas 

ao longo do curso, não para objetivo de formação principal, mas para fins 

pedagógicos amplos de senso humanístico e crítico no gerenciamento da solução 

técnico e tecnológica da materialização da ideia criativa de Moda prospectada. 

Numa intenção educacional de aquisição de Habilidades instrumentais que 

sustentem o desenvolvimento de princípios éticos e estéticos que criem novas 

relações entre os seres humanos51. 

                                            

49 Ver documento de Principais Termos e Normas do Ensino de Graduação da CEG PROEN UDESC. Disponível em: 

<https://www.udesc.br/proreitoria/proen>. 
50 Ver documento anterior. 
51 Ver PPC UDESC em: < https://www.udesc.br/ceart/moda/projetopedagogico >. 

https://www.udesc.br/proreitoria/proen
https://www.udesc.br/ceart/moda/projetopedagogico
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As disciplinas são organizadas nos Planos de Ensino que se assemelham a 

um Plano de Curso para o ensino instrucional. A instrução é o resultado da 

assimilação dos conhecimentos sistematizados, provenientes da articulação dos 

conteúdos educacionais a serem ensinados e aprendidos e os objetivos 

educacionais. Sendo conduzida a instrução pela sequência e atuação didática 

(LIBÂNEO, 2006).  

Os tipos de conteúdos educacionais da estrutura curricular a serem 

selecionados definirão os conhecimentos que serão ensinados, e a forma com que 

serão organizados sequencialmente no PE para a experiência didática permitir que o 

estudante efetivamente os aprenda.  

Filatro e Cairo (2015, p.19 e 20) a partir da tipologia de conteúdos proposta 

por Zabala (1998) indicam os conteúdos conceituais como o que se deve saber, os 

conhecimentos a serem compreendidos e que passam a fazer parte da estrutura 

cognitiva, abrangem os fatos, conceitos e princípios. Os conteúdos procedimentais 

são os que se deve saber fazer, as habilidades a serem adquiridas na aplicação dos 

conhecimentos cognitivos por meio da estrutura psicomotora, compreendem as 

regras, técnicas, métodos e protocolos de passo a passo para executar as tarefas. E 

os contéudos atitudinais são os que se deve ser, as atitudes a serem conduzidas na 

convivência sócio afetiva, tratando-se dos valores e normas. 

As definições neste nível curricular e seleção dos conteúdos relevantes 

influenciam na produção dos recursos tecnológicos que serão responsáveis por 

realizar a comunicação didática nos MOOCs em boa parte do processo de ensino-

aprendizagem. O planejamento de ensino para o curso trata sobre o que e como 

ensinar, e se relacionará diretamente ao planejamento dos recursos tecnológicos na 

proposição de alcance efetivo dos objetivos educacionais pretendidos.  

A condição de aprendizagem online e autorregulada pelo participante, a qual 

depende em boa parte da sua capacidade de autonomia para o estudo a distância 

por meio digital, torna a produção dos MOOCs uma atividade complexa para a 

mediação pedagógica, com alta exigência de qualidade para seleção e produção 

das mídias educacionais. 
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A efetivação da instrução, decorrente da articulação entre tipos de 

conteúdos e dos objetivos educacionais pretendidos, dependerá significativamente 

de como os objetivos serão elaborados.  

Para a formulação do objetivo geral tem-se uma perspectiva mais ampla da 

prática educativa e seu propósito de ensino para a realidade da demanda social por 

aprendizagem de conhecimento teórico-prático. São subsídios para o estudo e a 

reflexão no setor de interesse, contribuindo para a formação profissional e 

humanista, como no caso dos bacharelados. 

O objetivo geral desdobra-se em objetivos específicos no PE, que orientam 

as respostas dos alunos, pretendidas ao fim do percurso do processo de ensino-

aprendizagem e do cumprimento das atividades. Com os objetivos definidos, para 

proporcionar a interação dos estudantes com os conteúdos, estes devem ser 

organizados numa sequência lógica e significativa, de forma que permitam a 

progressão da compreensão do conteúdo de um nível a outro de cada tópico ou 

unidade. 

Como exemplo de Plano de Ensino para instrução, resultante do 

planejamento pedagógico, apresenta-se o plano da disciplina de Modelagem Básica 

do Vestuário Feminino do curso de Moda da UDESC, ofertada após conteúdo de 

Modelagem do vestuário Infantil e Masculino (Ver Anexo B). 

Este documento reúne informações sobre o plano de conteúdo, porém, 

outras informações são necessárias para compor o planejamento de forma que a 

base do processo de ensino-aprendizagem se estabeleça.  

O PE indica em sua estrutura a ementa, horários, tempo de curso e aulas, 

objetivo geral e específicos, conteúdo programático, metodologia, cronograma de 

aulas, sistema de avaliação com atividades e critérios, bibliografia básica e 

complementar, conforme o exposto no Programa de Disciplina.  

A Ementa do PE explicita os conteúdos, os temas gerais da diciplina ou 

curso e se trata de um desdobramento do PPC ou do conteúdo principal e seus 

tópicos a serem desenvolvidos no tempo definido para o curso ou disciplina a ser 

ministrado em aulas, organizadas no cronograma.  

O sistema de Avaliação deve identificar especificamente as atividades de 

aprendizagem, seus respectivos critérios a serem observados e analisados na 

avaliação dos resultados do processo de ensino-aprendizagem do estudante, em 
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relação à assimilação do conhecimento e alcance dos objetivos previstos, assim 

como os pesos a serem atribuídos como valores deverão ser apresentados.  

Moretto (2014, p. 52-55) pontua duas formas principais de avaliação em que 

o professor se baseia para melhorar as condições de aprendizagens. A avaliação 

assistemática que é continua e não é programada, pode ocorrer durante todo o 

processo de ensino na percepção de sinais indicadores de necessidade de um 

replanejamento rápido para novas formas de explicar assuntos e suas dúvidas 

apresentadas pelos estudantes. E, a avaliação sistemática que é previamente 

planejada pelo professor ou organização escolar, universitária, para verificar a 

síntese da aprendizagem ocorrida em determinado período de atividades 

pedagógicas. As avaliações auxiliam o processo de eleição de conteúdos relevantes 

a serem ensinados e aprendidos no processo educativo. 

As Bibliografias básicas indicam o referencial teórico no qual o curso, 

disciplina se fundamenta em seus conteúdoconceituais, e as Bibliografias 

complementares, além de se tratar de material para aprofundamento dos 

conhecimentos relacionados aos temas estudados, têm a finalidade de fontes de 

pesquisa para as atividades acadêmicas e de educação continuada dos estudantes. 

Para a complexa atividade de planejamento pedagógico, algumas questões 

principais auxiliam a elaboração do PE podendo servir de roteiro para o início do 

planejamento para os MOOCs como:  

De onde, qual instituição educacional, organização, instituto provedor se 

origina?  

Por quê, implantação de política educacional aberta e aprendizagem 

mediada por TICs?  

Para quem, planejamento pedagógico para a aprendiagem online e 

autônoma de quais participantes, estudantes, aprendentes se destina o curso?  

Que tipo, relacionado ao modelo de MOOC as ser adotado;  

O quê, o tipo de conteúdo a ser desenvolvido; 

Como, definir o plano de expressão do conteúdo e selecionar ou produzir os 

recursos tecnológicos?  

Onde, plataforma tecnológica em que ocorrerá o curso, ambientes, mídias 

digitais? 
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Quando, tempo e aulas?  

Quem, especialistas profissionais que compõe a equipe de 

desenvolvimento?  

Quanto, porção de recursos financeiros e infraestrutura são necessários? 

O Plano de Ensino não se trata de um documento inerte após sua 

construção. No ensino presencial há a possibilidade como indica Moretto (2014, p. 

24) da “reflexão-na-ação”, quando o professor percebe sinais dos alunos em relação 

à aprendizagem e vivência nas aulas, e pode decidir reajustar o plano pedagógico e 

de aulas, além de poder agir momentaneamente para sanar a dúvida ou 

questionamento dos alunos.  

Já no momento didático na modalidade de Educação a Distância, como o 

caso dos MOOCs, em não sendo prevista comunicação síncrona com os 

participantes, os complementos explicativos e ajustes simples no Plano Pedagógico 

não são possíveis de forma instantânea.  

Esta condição da presença física do professor ser, em geral, mediada pela 

tecnologia nos MOOCs exige ainda mais planejamento e qualidade da produção de 

conteúdos e recursos tecnológicos educacionais. Pois, é por meio destes recursos 

que o participante realiza a aprendizagem e perfaz o percurso do conhecimento. 

 

 

5.1.2.2 ELEMENTOS ARTICULADORES EDUCAÇÃO ABERTA e COMUNICAÇÃO 

DIDÁTICA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E OS CONTEÚDOS 

 

A articulação entre os elementos básicos do framework conceitual Educação 

Aberta e Comunicação Didática se dá pelos aspectos específicos de elementos 

articulados de Práticas Pedagógicas (PP) e os Conteúdos (PC), respectivamente.  

 

Em função das características dos conteúdos educacionais e dos objetivos 

de ensino-aprendizagem a serem percorridos, definidos pedagogicamente de forma 

sistematizada pelo professor no Plano de Ensino, diversos métodos de ensino e 

práticas pedagógicas podem ser definidos. 

Métodos são os meios selecionados para o desenvolvimento de como 

estabelecer as formas organizativas do processo de ensino e promover a 
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aprendizagem “englobando as ações a serem realizadas pelo professor e pelos 

alunos para atingir os objetivos e os conteúdos” (LIBÂNEO, 2006, p.149).  

O autor elenca quatro métodos gerais de ensino destacando a interação 

entre aspectos externos dos conteúdos, pelo direcionamento do professor: Método 

Expositivo onde o professor explica e demonstra os conhecimentos e habilidades, 

Método Independente como tarefa orientada pelo professor para resolução 

independente e assimilação do conteúdo e tarefa de solução criativa, Método 

Conjunto de interação didática dialogada entre professor e alunos, Método em 

Grupo de tratamento cooperativo de um tema entre os alunos, e aspectos internos 

das condições físico-mentais assimilativas, procedimentos lógicos e psicológicos dos 

alunos (LIBÂNEO, 2006, p.160 – 171). 

Tratam-se dos processos de transmissão e assimilação de conhecimentos e 

habilidades, em que as estratégias de ensino, procedimentos, técnicas, materiais e 

recursos didáticos utilizados adequadamente, sustentam de maneira progressiva o 

desenvolvimento das capacidades mentais dos estudantes.  

Ao final do processo didádito-pedagógico o estudante deve ter progredido de 

um nível prévio de conhecimentos para uma condição ampliada de assimilação dos 

conteúdos e deve ter condições de desenvolver métodos próprios de aprender.  

O Projeto Pedagógico e o PE mediam a atuação de ensino dos professores 

e as Práticas Pedagógicas (PP) a serem direcionadas, compreendendo-as como 

“sequências de ações intencionais para atingir os objetivos”. O tipo de ordem das 

atividades propostas e não apenas o tipo de atividade é a principal variável, 

elemento que define a caracterização do método e formas de ensinar (ZABALA, 

1998, p. 53). Em função também das características de cada matéria, conteúdo 

educacional, estas sequências de ações, designadas pelo autor como “unidades 

didáticas”, podem se dar de formas mais simples ou mais complexas. 

O método de ensino-aprendizagem apresentado no caso do Plano de Ensino 

da disciplina de Modelagem Básica de Vestuário Feminino, caracteriza o método de 

ensino expositivo para os conteúdos conceituais, que têm função aplicativa no 

desenvolvimento de Modelagem do Vestuário, e promovem a aprendizagem por 

atenção dos alunos às explicações discursivas e leituras. Para os conteúdos 

procedimentais é adotado o método expositivo demonstrativo em que o professor 
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desenvolve a execução do conteúdo, explicando a sequência lógica das etapas e a 

relação dos conceitos teóricos abordados na etapa inicial da instrução, e a 

aprendizagem ocorre por ação participativa dos alunos na execução conjunta dos 

processos instrucionais. 

As sequências didáticas para conteúdos procedimentais podem ser descritas 

inicialmente a partir de uma ordem geral apresentada por Libâneo (2006, p. 56-57), 

a ser adaptada conforme as especificadades e necessidades didático-pedagógicas 

dos conhecimentos teórico-práticos, e a modalidade de ensino presencial, mista ou a 

distância mediada por tecnologia: 

1 Apresentação pelo professor da situação problema: expondo o tema, o 

modelo a ser resolvido por aplicação de conhecimentos matemáticos e geométricos, 

antropométricos e ergonômicos. 

2 Busca de soluções: o professor requer aos alunos que discutam diferentes 

formas de resolver o problema ou situação, a interpretação do modelo do vestuário. 

3 Exposição do conceito e modelo: o professor aproveita as ideias dos 

alunos para ensinar a modelagem do modelo de vestuário. 

4 Generalização: o professor demonstra a função do modelo e a modelagem 

em situações que cumprem determinadas condições. 

5 Aplicação: os alunos, individualmente, aplicam a técnica de modelagem a 

diversas situações, a outros modelos. 

6 Exercitação: os alunos realizam atividades do uso da técnica de 

modelagem plana e molde. 

7 Prova ou Exame: em classe, os alunos respondem aos questionamentos e 

exercícios do exame durante um tempo estipulado previamente, quando for o caso. 

8 Avaliação: o professor comunica aos alunos os resultados obtidos. 

O conjunto dos elementos para elaboração, organização e decisões do 

Plano de Ensino, os objetivos, os conteúdos, os métodos e suas sequências 

didáticas, evidenciam as intenções educacionais e os princípios que sustentam a 

reflexão pedagógica a ser representada no Plano de Ensino. Princípios como 

unidade entre os conteúdos, clareza na apresentação dos objetivos, atividades, 

avaliações e critérios constando exatamente o que será experenciado, e 

encadeamento lógico com início, meio e fim do planejamento.  
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Na continuidade do planejamento o aspecto de Conteúdo reúne a seleção e 

organização dos temas, assuntos, teorias, conceitos, procedimentos que serão 

ensinados, demonstrados e transmitidos por meio da comunicação didática.  

A Moda é uma área de conhecimento interdisciplinar, na qual os 

conhecimentos de aplicação são subsidiados por diversas ciências, e se constitui, além 

do campo da ciência e suas atividades teóricas, dos campos artístico e tecnológico 

que são práticos e aplicativos (PERASSI et al, 2015).  

A área de Modelagem do Vestuário (MV) é uma das possibilidades de 

conteúdos de conhecimento de Moda a serem instrucionalmente mediados por 

MOOCs para o aprendizado autônomo, e é composta por diferentes tipos de 

contéudos educacionais com características específicas. 

Os conteúdos conceituais em MV, como os conteúdos iniciais no programa 

do PE do caso UDESC, referem-se à compreensão de temas fundamentais, teorias 

e os conceitos próprios e das áreas de conhecimento que subsidiam a ação prática.  

A ação de ensino pretende que os estudantes saibam sobre determinados e 

específicos conhecimentos. Os conteúdos conceituais correspondem ao “domínio 

cognitivo de aprendizagem que implica nas habilidades intelectuais em condutas de 

conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação” (FILATRO; 

CAIRO, 2015, p. 23 e 24). 

Entretanto, os conteúdos de MV, observados no PE do caso UDESC, são 

fundamentalmente procedimentais na interpretação de modelos como exercício 

estético criativo da atividade, e no desenvolvimento de modelagem plana ou 

tridimensional como exercício lógico estrutural.  

Os estudantes ao percorrerem o processo de aprendizagem devem saber 

fazer modelagens e moldes por aplicação dos conhecimentos interdisciplinares na 

resolução de questões de estilo e moda.  

Os conteúdos procedimentais envolvem os domínios afetivo na habilidade 

de apreciação estética: recepção, resposta, valorização, organização e 

caracterização, e psicomotor de aprendizagem nas habilidades corporais: mobilidade 

física e coordenação motora para os procedimentos ou técnicas de execução 

(FILATRO; CAIRO, 2015, p 24). 
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Os conteúdos atitudinais se evidenciam de modo geral no diálogo dos 

estudantes com os professores ou na vida sócio profissional, quanto à demonstração 

de convivência participativa e respeitosa.  

E, ainda, com apresentação de comportamentos que indiquem o valor 

educacional objetivado, como compreensão dos fundamentos de MV e gestão do 

desenvolvimento da criação de vestuário de Moda. Os conteúdos atitudinais são 

evidenciados nos momentos de atividades interdisciplinares e integradas com outras 

disciplinas do curso como Ateliê de Confecção quando a modelagem e moldes 

desenvolvidos serão testados e Desenho de Moda. 

A área de Modelagem do Vestuário de Moda possui um repertório de 

conteúdos de diferentes níveis de complexidade, que influenciam a aprendizagem: 

Conteúdos Preliminares: Matemática básica, Geometria plana, Redução de 

escala; 

Conteúdos Introdutórios: Antropometria e Ergonomia; 

Conteúdos Fundamentais: Bidimensionalidade, Planificação Anatômica, 

Interpretação do modelo; 

Conteúdos Intermediários: Tridimensionalidade, Informatização;  

Conteúdos Avançados: Técnicas alternativas; 

Conteúdos Coordenados: Elementos de mesma estrutura com dupla função. 

Conteúdos complementares: Diversidade de soluções interpretativas; 

Conteúdos extraordinários: Segmentos de estilos específicos de vestuário 

como Jeans, Fitness, Homewear, Praia, Lingerie, Festa, Alfaiataria, Figurino. 

Conteúdos interdisciplinares: Desenho de Moda e Ateliê de Confecção são 

disciplinas diretamente relacionadas com Modelagem do Vestuário, porém 

disciplinas como Pesquisa de Moda e Tecnologia Têxtil, entre outras, também 

subsidiam a atividade de desenvolvimento de vestuário. 

O conteúdo principal de elaboração dos moldes que são posteriormente 

cortados sobre os tecidos, no caso do vestuário e seus projetos de modelagem, é a 

linguagem matemática aplicada no objeto. As operações básicas orientam a prática 

e dimensionam e organizarm o produto do vestuário, que é representado por moldes 

de forma plana com recursos geométricos. 

O Conteúdo Programático apresenta o detalhamento dos temas gerais e 

amplos descritos na ementa do PE ou Plano de Curso, e são apresentados em 
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forma de tópicos ou unidades, podendo ser listados pontualmente num sumário 

geral dos conteúdos. Este detalhamento direcionará a elaboração da sequência 

didática a ser aplicada no processo de ensino e aprendizagem em consonância aos 

objetivos de aprendizagem previstos. 

 

5.1.2.3ELEMENTOS ARTICULADORES COMUNICAÇÃO DIDÁTICA e MÍDIA 

MASSIVA: RECURSOS TECNOLÓGICOS - VIDEOAULAS 

 

A articulação entre os elementos básicos do framework conceitual de 

Comunicação Didática e Mídia Massiva se dá pelos aspectos específicos e 

articulados de Recursos Tecnológicos e o Vídeo. 

A figura 37 reúne e representa de forma objetiva as relações descritas 

anteriormente neste capítulo entre as informações dos diferentes elementos do 

framework conceitual, inicialmente a descrição dos elementos básicos que são fixos 

e condicionantes: Educação Aberta, Comunicação Didática e Mídia Massiva.  

As relações deste sistema integrado são indicadas na prancha gráfica pelos 

três menores círculos numerados dispostos sobre as fronteiras gráficas dos itens 

conceituais (Figura 37), que se integram a partir do primeiro elemento articulador dos 

elementos básicos: Mídia Massiva e Educação Aberta, o Projeto Pedagógico (PP). 

Este é o elemento articulador comum entre os demais, e sustenta de forma 

interdisciplinar a efetividade do domínio central dos MOOCs, sendo os elementos 

articulados os componentes flexíveis do sistema. 
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Figura 37 - Framework conceitual de elementos da mídia digital MOOC  

 
Fonte: A autora (2019), a partir dos dados da pesquisa. 
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A visão política de Educação Aberta é a perspectiva na qual as propostas 

dos MOOCs são pedagogicamente elaboradas sob orientação e direcionamentos 

para a democratização do conhecimento, na cultura de abertura, colaboração e 

interatividade. 

O primeiro elemento articulado é denominado Projeto Pedagógico (PP), que 

tanto é parte e orienta a política de Educação Aberta quanto a política de educação 

fechada. O PP norteia as reflexões e decisões para o planejamento e 

desenvolvimento da ação de ensino no momento da Atuação e Procedimentos, 

natureza atributa do elemento básico de Comunicação Didática, que em integração 

com a educação aberta estabelece o segundo elemento articulado compreendendo 

as Práticas Pedagógicas e os Conteúdos a serem aprendidos por meio de 

aprendizagem a distância, online e autônoma. 

Estes elementos de Práticas Pedagógicas e Conteúdos necessitam de 

expressão e explicitação para serem comunicados didaticamente. Em geral a 

comunicação didática se dá por mediação direta, principalmente no processo de 

ensino-aprendizagem presencial no qual a comunicação se efetiva mais por 

técnicas. Porém, no meio digital a comunicação didática se faz principalmente por 

mediação tecnológica, definindo uma comunicação didática por Tecnologia 

Pedagógica MOOC. 

A terceira articulação do framework conceitual se estabelece na integração 

entre as áreas de comunicação didática e mídia massiva nas possibilidades de 

Recursos Tecnológicos e as definições destes recursos para integração da proposta 

de desenvolvimento e oferta de MOOCs. As opções tecnológicas digitais gerais 

abrangem tanto as mídias restritas, que atendem a um público seleto, quanto a 

Mídia Massiva que tem como funcionalidade o alcance de um público 

significativamente maior, e se trata do campo de domínio do problema desta 

pesquisa. 

Nesta etapa analisa-se entre as possibilidades diagnósticas de recursos 

tecnológicos digitais disponíveis, de “tecnologia proprietária e de tecnologia aberta” 

(SEBRIAM; MARKUN E GONSALES, 2017, p.53), ou a serem produzidos, 

selecionando-se os recursos apropriados para viabilizar a transmissão de cada tipo 

de conteúdo definido para o curso. 
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Para os MOOCs os conteúdos conceituais de Modelagem do Vestuário 

podem ser apresentados por textos escritos, por exemplo, em formatos de arquivo 

PDF, em Ebooks. 

Os conteúdos procedimentais necessitam de demonstração prática para 

proporcionar a compreensão necessária da execução do processo de modelagem. 

E, principalmente, para a observação de aspectos condicionantes e complexos da 

técnica, sem os quais o desenvolvimento pode ficar prejudicado, e dos aspectos que 

conduzem a aprendizagem de um nível para o próximo no entendimento do 

processo e construção dos moldes. 

Por esta necessidade expositivo demonstrativa do conteúdo teórico prático 

de MV é que se fez a adoção da mídia do conhecimento audiovisual digital vídeo, no 

formato de Videoaula, como principal recurso tecnológico para os MOOCs, por sua 

capacidade de apresentar por imagens em movimento, tanto um panorama das 

técnicas de desenvolvimento dos conteúdos, quanto a exibição de detalhes das 

técnicas procedimentais. 

Outros recursos podem compor o portfólio de conteúdos educacionais para a 

comunicação didática mediada por tecnologia, além do videodigital - Videoaula, 

conforme as necessidades e especificidades da relação objetivos, conteúdos, 

métodos. A exemplo, imagens fixas como fotografias, ilustrações, desenhos de 

moda, desenho técnico do vestuário, os infográficos, áudios como arquivos de 

podcast etc. Entretanto, teriam uma função complementar ao conteúdo principal. 

Seguem abaixo, a partir dos aspectos positivos do potencial de comunicação 

identificado nas videoaulas analisadas, os parâmetros audiovisuais de comunicação 

didática instrucional de Modelagem do Vestuário. 
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5.1.2.3.1 Considerações sobre a descrição da observação da linguagem audiovisual 

das videoaulas 

 

TEMPORALIDADE - o “tempo” de exibição das ações instrucionais definido 

conforme as seções específicas nos vídeos, e a quantidade de conteúdo: 

 

1.Imagem na tela mantida com o conteúdo tema, sendo apenas uma 

cena exibida em “tempo contínuo” ao longo de todo vídeo (Figura 38). 

 

Figura 38 - Temporalidade Contínua e imagem na tela/cena única em vídeo 

instrucional. 

 

Contínua – cena única - vídeo 15 
 

Contínua – cena única - vídeo 8 

Fonte: A Autora (2018), a partir do website Youtube. 

 

2.Variações de cenas exibidas em “tempo marcado” para delimitar 

informações de apresentação, introdução, demonstrações e 

explicações dos procedimentos do conteúdo tema e conclusão 

(Figura 39). 

 

Figura 39 - Tempo Marcado e variações de cenas/tempo marcado em vídeo instrucional. 
 

 
Vídeo 2 - Introdução 

 

 
Vídeo 2 - Vinheta Marca do Canal 
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Vídeo 2 - Cena dos Procedimentos 

 

 
Vídeo 2 - Conclusão 

 

 
Vídeo 2 - Vinheta Conclusão 

Fonte: A Autora (2018), a partir do website Youtube. 
 

5.1.2.3.2 ASPECTOS VISUAIS DA LINGUAGEM AUDIOVISUAL 

 

LOCAÇÃO - locais onde ocorrem as instruções, aspecto visual de “locação”, 

eram ambientes internos caracterizados de diferentes formas: 

 

3. Ambientes caracterizados como uma suposta “sala de aula” com 

quadro branco sobre a parede (Figura 40). 

 

Figura 40 - Locação, ambientes internos: Sala de aula, Ateliê de Costura. 

 

Locação interna, sala de aula - vídeo 1 

 

Locação interna, ateliê de costura - vídeo 5 

Fonte: A Autora (2018), a partir do website Youtube. 
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4.Ambientes caracterizados como “ateliê de costura” com mesa de 

trabalho para modelar e cortar as peças no tecido e passar a ferro, 

com máquinas de costura, manequins de prova de roupas (Figura 40). 

 

CENÁRIO - estruturas simples e variação na forma de composição: 

 

5. Cenários “organizados” com ambiente minimamente formado para 

favorecer didaticamente a ação. Apresentam apenas o material e 

instrumentos específicos e necessários para a demonstração, e a 

disposição da modelagem permite boa visibilidade e apreensão de 

todo o processo (Figura 41). 

 

Figura 41 - Cenário, ambientes internos: Organizados e Produzidos. 

 

Cenário Organizado, ateliê de costura - vídeo 5 

 

Cenário Organizado, sala de aula - vídeo 12 

 

Cenário Organizado, ateliê de costura - vídeo 13 

 

Cenário Produzido, e máquina costura - vídeo 18 

Fonte: A Autora (2018), a partir do website Youtube. 

 

6. Cenários “produzidos” simulam um ateliê de costura, com bancada 

composta para o desenvolvimento da modelagem sobre papel, 

elaborado de forma profissional (Figura 41).  
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ILUMINAÇÃO - a propagação de “iluminação” quanto a incidência de luz nos 

cenários: 

 

Uso apenas de iluminação “artificial” (Figura 42). 

 

Figura 42 - Iluminação Artificial e Difusa - produção Profissional. 

 

Fonte: A Autora (2018), a partir do website Youtube  

 

7. Iluminação “difusa” com incidência de luz de forma equilibrada entre 

todas as áreas (Figura 42). 

 

CORES - paleta de “cores” varia conforme o tipo de local/ambiente, 

composição do cenário, o suporte para delineamento, os instrumentos e o estilo da 

instrutora/professora: 

 

8.“Atmosfera de neutralidade”, predominância de cores neutras nas 

paredes: branco e bege, quadro branco e mesa branca como 

suportes vertical e horizontal, principalmente nos cenários, atmosfera 

de neutralidade (Figura 43). 
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Figura 43 – Atmosfera de Neutralidade: Cores Neutras nas paredes, quadro, mesa e papéis 
brancos, e transparências nas réguas. 

 

Cores Neutras e Suporte Vertical - Quadro 

Branco - vídeo 8 

 

Cores Neutras e Suporte Horizontal – Papel Branco - 

vídeo 4 

 

Cores Neutras - Bege na parede - vídeo 

13 

 

Cor Neutra, Papel Branco e Régua Transparente - vídeo 

16 

Fonte: A Autora (2018), a partir do website Youtube. 

 

9.“Instrumentos transparentes” nas réguas para auxílio no delineamento 

geométrico da Modelagem (Figura 43). 

 

CONTRASTES – as “tonalidades de cores” do cenário e dos objetos e as 

composições entre ‘figura e fundo” proporcionam a percepção de efeito contraste 

como aspecto visual, que variam conforme a intensidade: 

 

10. O nível “médio contraste” se dá na demonstração sobre suporte em 

quadro branco apoiado em paredes com cores claras, e em suporte 

de papel branco ou claro apoiado sobre mesa branca, ambos com 

delineamento da modelagem com pincel atômico ou grafite. 

Predominância de tons frios (Figura 44).  
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Figura 44 - Médio Contraste, predominância de tons frios. 

 

Médio Contraste Favorável - vídeo 12 

 

Médio Contraste Favorável - vídeo 16 

Médio Contraste Favorável, grafite – vídeo 4 
 

Médio Contraste Favorável, grafite vídeo 19 

Fonte: A Autora (2018), a partir do website Youtube. 

 

11. O nível “alto contraste” à percepção da Modelagem do Vestuário, se 

dá nas demonstrações em suporte branco, quadro vertical apoiado 

em parede, e traçado da modelagem com pincel atômico em cores 

escuras e uso de régua transparente na cor rosa (Figura 45).  

 

Figura 45 - Alto Contraste, predominância de tons claros e objetos coloridos. 

 

Alto Contraste, régua rosa vídeo 10 
Alto Contraste, régua rosa -vídeo 11 
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Alto Contraste, régua parda vídeo 8 

 

Alto Contraste, papel claro e traço espesso e escuro - 

vídeo 13 

Fonte: A Autora (2018), a partir do website Youtube. 

 

12. O nível “Baixo contraste” pela mínima aparição da instrutora, apenas 

manuseando o suporte e instrumentos com as mãos, diminui o 

“contraste” entre a modelagem e a figura da instrutora com relação à 

influência da presença das instrutoras e as cores na percepção do 

objeto – modelagem, como efeito de figura e fundo (Figura 46). 

 

Figura 46 - Baixo Contraste, presença das Instrutoras. 

 

Instrutoras e Modelagem, contraste baixo - vídeo 14 

 

Instrutoras e Modelagem, contraste baixo - vídeo 17 

Fonte: A Autora (2018), a partir do website Youtube. 

 

OBJETOS - presença de diversos “objetos” nos cenários que variam 

conforme o tipo de uso: 

 

13.“Objetos didáticos” têm finalidade específica de demonstrar os 

procedimentos instrucionais de Modelagem do Vestuário e 
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proporcionar a aprendizagem como instrumentos, materiais e 

suportes próprios para a execução de modelagem; como “objeto 

didático” o uso da peça de roupa vestida pelas instrutoras/professoras 

(Figura 47), sendo a mesma que ensinam a modelar, permite recorrer 

à peça referenciando detalhes para exemplificar o que estiverem” 

ensinando. 

 

Figura 47 - Objetos Didáticos, roupa vestida pela instrutora e ensinada na modelagem 
(protótipo). 

Instrutora veste Regata de Alça da Modelagem - vídeo 13 

 

Instrutora veste Regata de Alça da Modelagem - vídeo 1 

Fonte: A Autora (2018), a partir do website Youtube. 

 

14.“Objetos didáticos recorrentes” as réguas específicas para 

modelagem do vestuário sendo a régua de alfaiate e curva francesa, 

esquadros, fita métrica, tesouras, papel kraft – pardo e papel branco e 

cartolina, suportes verticais - quadros brancos e os suportes 

horizontais - mesas para demonstrar o conteúdo (Figura 48). 

 

Figura 48 - Objetos Didáticos Recorrentes. 

 

Objeto Didático - Mesa, Papel Kraft e 

Régua Alfaiate - vídeo 7 

 

Objeto Didático - Quadro Branco, 

Pincel Vermelho e Curva Francesa - 

vídeo 11 

 

Objeto Didático - Mesa, Papel Kraft e 

Fita Métrica - vídeo 2 
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Objeto Didático - Tecido Plano em 

Viscose - vídeo 19 

 

Objeto Didático - Malha verde e Ferro 

de Passar - vídeo 6 

 

Objeto Didático - Busto ou Manequim 

preto - vídeo 11 

Fonte: A Autora (2018), a partir do website Youtube. 

 

15.“Objetos didáticos esporádicos” são menos utilizados como tecidos, 

tecido plano e malha, carretilha - instrumento com um disco 

pontiagudo para marcar o papel de molde, furador - instrumento 

semelhante a uma chave de fenda pontiaguda usado para marcar o 

papel de molde, e busto - manequim, ferro de passar (Figura 48). 

 

16.“Objetos didáticos auxiliares” como pincéis para uso sobre o quadro 

branco, apagadores, lápis, canetas, borrachas, calculadora, medidas 

anatômicas, alfinetes, giz ou sabonete, moldes prontos, folhas, fitas, 

cola, cartolina e papel, desenho de apoio (Figura 49). 

 

Figura 49 - Objetos Didáticos Auxiliares. 

 

Objeto Didático auxiliar – Medidas 

Anatômicas (acima da borracha) - vídeo 

7 

 

Objeto Didático auxiliar, Molde pronto - vídeo 4 

 

Objeto Didático - Carretilha e 

Furador (acima da borracha) - 

vídeo 13 

 

Fonte: A Autora (2018), a partir do website Youtube. 

 

17. Utilizar todos os “objetos” que aparecerem sobre a mesa para uso 

didático demonstrativo instrucional. 
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ATUAÇÃO HUMANA - uma pessoa cumprindo a função de 

instrutora/professora, e sua performance varia com maior ou menor ênfase na 

atuação pessoal:  

 

18.Figura da professora/instrutora é apresentada somente em “plano 

médio”, ou seja, da cintura para cima (Figura 50). 

 

Figura 50 - Enquadramento Plano Médio. 

 

Plano médio - Instrutora de pé - vídeo 11 

 

Plano médio - Instrutora sentada - vídeo 3 

Fonte: A Autora (2018), a partir do website Youtube. 

 

19.Figura da professora/instrutora é apresentada em “plano médio” 

(Figura 50) e “plano detalhe” (Figura 51). 

 

Figura 51 - Enquadramento, Plano Médio e Plano Detalhe. 

 

Plano médio -vídeo 12 

 

Plano Detalhe, instrutora - 

vídeo 19 

 

Plano Detalhe, instrutora - 

vídeo 6 

Fonte: A Autora (2018), a partir do website Youtube. 

 

Mãos em “detalhe”, com ênfase na atuação manual da professora/instrutora 

(Figura 51). 
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Figura 52 - Mãos em Detalhe. 

 

Detalhe Régua Francesa - Instrutora de pé - vídeo 11 

 

Detalhe /Fita Métrica - vídeo 3 

Fonte: A Autora (2018), a partir do website Youtube. 

 

SUPORTES – instrumentos que atuam como “suportes” para ação das 

instrutoras/professoras: 

 

20.“Suporte vertical” sobre parede (Figura 52). 

21.“Suporte horizontal” servindo de mesa (Figura 53). 

 

Figura 53 - Suportes horizontal mesa com papel e suporte vertical quadro branco. 

 

Suporte horizontal, mesa - vídeo 2 

 

Suporte horizontal, mesa - vídeo 15 

 

Suporte vertical, quadro branco - vídeo 10 

 

Suporte vertical, quadro branco - vídeo 8 

Fonte: A Autora (2018), a partir do website Youtube. 
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ENQUADRAMENTO - variações de “Enquadramento de Câmera 

(SCHNEIDER, 2014, p. 126; 2014, p.13)” conforme a perspectiva definida para a 

gravação e a porção de imagem capturada para aparecer no vídeo:  

 

22.“Plano Geral” de ação quando a modelagem é traçada manualmente 

em tamanho natural e em escala reduzida, nos quais o traçado é 

visualizado inteiramente em boa parte da ação instrucional, e 

apresenta uma área livre em volta servindo de fundo para que a 

modelagem se destaque como figura (Figura 54).  

 

Figura 54 - Plano Geral, Modelagem do Vestuário. 

  
Fonte: A Autora (2018), a partir do website Youtube. 

 

23.“Plano Médio”, enquadramento para as exibições de metade da 

modelagem traçada, ou parte da modelagem permanecendo a maior 

área delineada na tela, ou quando a modelagem foi exibida 

inteiramente, porém sem um espaço neutro no seu entorno, 

implicando em menor percepção entre figura (modelagem) e fundo 

(entorno) (Figura 55). 
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Figura 55 - Plano Médio, Modelagem do Vestuário.   

 
Fonte: A Autora (2018), a partir do website Youtube. 

 

24.“Plano Detalhe” a câmera enquadra objetos e detalhes pequenos na 

cena como uma caneta ou tesoura. Enquadramento recorrente quanto 

ao traçado da modelagem, cuja demonstração manual ocorre em 

papel sobre a mesa, enfatizando aspectos específicos na modelagem 

como o traçado de cavas, por exemplo, ou a execução de alguma 

técnica específica como aplicação de pences e seu acabamento no 

molde, ou mostrando objetos, instrumentos, materiais; em relação à 

instrutora com foco sobre antebraços e mãos. (Figura 56). 

 

Figura 56 - Plano Detalhe, Modelagem do Vestuário. 

 
Plano Detalhe – vídeo 2  

Plano Detalhe – vídeo 19 

Fonte: A Autora (2018), a partir do website Youtube. 

 

25.“Variações de enquadramentos” no mesmo vídeo – linguagem 

cinematográfica: “Plano Médio” na explicação, “Plano Detalhe” na 

realização do procedimento, e o enquadramento “Close-up” em pausa 

informativa (Figura 57).  
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Figura 57 - Linguagem Cinematográfica e Enquadramento Close-up. 

 

Plano Médio 
 

Plano Detalhe 
 

Close-up 

 

Enquadramento Close-up - vídeo 4 

 

Enquadramento Close-up - vídeo 7  Enquadramento Close-up - vídeo 

19 

Fonte: A Autora (2018), a partir do website Youtube. 
 
 
 

ANGULAÇÃO - O aspecto visual “Ângulo de Câmera”, compõe a fase de 

gravação de vídeos junto com o aspecto anterior de Enquadramento de Câmera, e 

apresenta duas (02) variações verticais: 

 

26. Na angulação “Câmera Normal” a cena é filmada observando na 

altura dos olhos, adotado nos vídeos em introdução e encerramento, 

na vinheta inicial e instrução, apenas na instrução, apenas na vinheta 

inicial. Angulação aplicada para explicação do conteúdo em suporte 

vertical quadro branco (Figura 58). 

 

Figura 58 - Angulação de Câmera. 

 

Câmera Normal na instrução - vídeo 10 

 

Câmera Alta (plongée) na instrução - vídeo 14 
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Câmera Normal na introdução - vídeo 13 

 

Câmera Alta (plongée) na instrução - vídeo 13  

Fonte: A Autora (2018), a partir do website Youtube. 

 

27. Na “Câmera Alta” (Plongée) a filmagem da cena é vista de cima, em 

um enquadramento posicionado acima do personagem ou objeto 

podendo dar a sensação de inferioridade e efeito de diminuição. A 

angulação plongée é usada para filmar a modelagem, principalmente, 

sendo executada em papéis sobre as mesas, e com foco nas mãos 

das instrutoras durante a explicação. Utiizada também nos momentos 

da instrução para focar os detalhes de modelagem, na vinheta inicial, 

em todo o vídeo, na vinheta inicial e na instrução (Figura 58). 

 

MOVIMENTO - “Movimentações de Câmera (SCHNEIDER, 2014, p. 126; 

2014, p.13)” é a condição de deslocamento da câmera em relação ao que está 

sendo enquadrado no filme, principalmente em relação às pessoas e os objetos, e 

apresenta três (03) variações: 

 

28. “Câmera estática” para permanecer sem movimentação de 

deslocamento lateral. 

29.“Travelling”, movimento da câmera pelo cenário, tanto na horizontal, 

vertical ou diagonal, permitindo acompanhar objetos e pessoas em 

locomoção. A câmera acompanhou os movimentos da instrutora e até 

alguns detalhes fora do foco do vídeo (Figura 59). 
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Figura 59 - Movimentação de Câmera, Travelling. 

 

 

Movimento de Câmera, Travelling - vertical, vinheta inicial - vídeo 13 

Fonte: A Autora (2018), a partir do website Youtube. 

 

30. “Zoom in”, efeito de aumento e “Zoom out”, efeito de diminuição da 

imagem quando se aplica a câmera estática durante a explicação 

para mostrar alguns detalhes.  

 

EDIÇÃO - As “Edições”, intervenções nas cenas dos vídeos, variaram em 

tipos e maior ou menor quantidade de efeitos por vídeo: 

 

31.“Efeito visual transição na cena” para marcar alguma parte do 

contéudo a ser destacado (Figura 60). 

 

Figura 60 - Edição, Transição vertical na Cena. 

 

Transição na Cena por 
sobreposição horizontal - 
vídeo 4 (5'29") 

 

Transição na Cena por 
sobreposição horizontal - 
vídeo 4 (5'30") 

 

Transição na Cena por 
sobreposição horizontal l - 
vídeo 4 (5'31") 

 

Transição na Cena por 
sobreposição horizontal - 
vídeo 4 (5'32") 

Fonte: A Autora (2018), a partir do website Youtube. 
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32.“Efeito visual transição entre cenas”, marcando alguma mudança ou 

passagem de um nível do procedimento para outro, ou indicando 

passagem entre as seções da estrutura do vídeo como partes de 

introdução, explicação instrucional, conclusão. Os efeitos visuais 

aplicados como transição entre duas cenas foram imagens fixas como 

fotografias, slides e vinhetas, também imagens dinâmicas e vídeos 

memes (são imagens, vídeos ou GIFs com conteúdo humorístico que 

viralizam nas redes sociais em curto espaço de tempo, em poucas 

horas) (Figura 61). 

 

Figura 61 - Edição, Transição entre Cenas, Cortes sem e com transição Meme, transição 
Vinheta. 

 
Mudança de Cena, Corte 
sem transição - vídeo 16 
(2'54") 

 
Mudança de Cena, Corte 
sem transição - vídeo 16 
(2'55") 

 
Mudança de Cena, Corte 
sem transição - vídeo 16 
(9'36") 

 
Mudança de Cena, Corte 
sem transição - vídeo 16 
(9'38") 

 
Corte em Cena, com 
transição, vídeo Meme - 
vídeo 13 (10'17") 

 
Corte em Cena, com 
transição, vídeo Meme - 
vídeo 13 (10'18") 

 
Corte em Cena, com 
transição, vídeo Meme - 
vídeo 13 (10'20") 

 
Corte em Cena, com 
transição, vídeo Meme - 
vídeo 13 (10'21") 

 
Transição entre Cenas, 
Vinheta - vídeo 18 (0'03") 

 
Transição entre Cenas, 
Vinheta - vídeo 18 (0'09") 

 
Transição entre Cenas, 
Vinheta - vídeo 18 (0'19") 

 
Transição entre Cenas, 
Vinheta - vídeo 18 (0'28") 

Fonte: A Autora (2018), a partir do website Youtube. 

 

33. “Efeito visual corte na cena” para alternar tópico do contéudo sem 

transição de cena, e “efeito visual corte entre cenas, com transição 

(Figura 61). 

34. Efeitos sonoros, marcam pontos importantes no contéudo, como 

efeitos de aceleração e mudança no estilo da voz nas transições de 
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cenas, áudio em slides de transição entre cenas e trilhas sonoras, 

inserção de conteúdos de humor como vídeos memes e vinhetas.  

 

ELEMENTOS GRÁFICOS: além dos elementos gráficos secundários 

relacionados ao conteúdo instrucional que variam conforme sua finalidade: 

 

35.“Elementos gráficos principais” são relativos ao conteúdo instrucional 

tema, condicionante à efetividade da comunicação didática, como o 

traçado geométrico da modelagem do vestuário e as informações 

escritas numéricas das medidas e cálculos matemáticos. 

36.“Elementos gráficos subordinados” são relacionados diretamente ao 

conteúdo principal, e conferem suporte na explicação da instrução ou 

completam o conteúdo auxiliando na aprendizagem. Tratam-se de 

textos (Figura 62) com informações adicionais ou para reforçar a 

atenção em alguma parte do conteúdo, ilustrações, imagens fixas 

mostrando o tema a ser estudado e hiperlinks que levam para demais 

vídeos instrucionais no canal, ancorados em vinhetas e logotipos de 

marcas dos canais do YouTube (Figura 62). 

 

Figura 62 - Elementos Gráficos Subordinados, Textos. 

 
Escrita com variações de cores - 
vídeo 12 

 
Expressão de gíria - vídeo 13 

 
Texto em fonte caixa alta - vídeo 3 

 
Legenda Texto - vídeo 7 

 
Destaque de palavras e medidas 
numéricas - vídeo 13 

 
Legenda de endereço eletrônico 
para conteúdo relacionado - vídeo 
5 
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Legenda sobre tarja - vídeo 19 

 
Slide com Texto e Números, 
medidas - vídeo 16 

 
Crédito Final - vídeo 6 

Fonte: A Autora (2018), a partir do website Youtube. 

 

37.“Elementos gráficos associados” são ilustrações de ícones e de 

marcas gráficas com texto e símbolo, que por meio de hiperlinks 

direcionam o audiente para mídias sociais e redes sociais que 

compõem o sistema de comunicação digital dos canais e das 

instrutoras (Figura 63). 

 

Figura 63 - Elementos Gráficos Subordinados e Associados, Ilustração, Imagem Fixa, 
Hiperlink e Marca. 

 

Logotipo, ilustração em vinheta - 
vídeo 2 

 

Ilustração em vinheta - vídeo 9 

 

Imagem fixa em vinheta - vídeo 10 

 
Ícones Redes Sociais - vídeo 11 

 
Slide com ícones de Rede Social - 
vídeo 16 

 
Identidade de Marca, canto inferior 
direito - vídeo 4 

 

Marca, logotipo na parede - vídeo 

18 

 

Marca, e efeito vazado sobre 

película branca translúcida - vídeo 

19 

 

Marca, imagem fixa e link logotipo 

no canto inferior direito - vídeo 19 

 

Fonte: A Autora (2018), a partir do website Youtube. 
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38. Inserção de “marcas gráficas canal YouTube” com texto e símbolo 

como elementos gráficos associados, que por meio de hiperlinks 

direciona para outros vídeos de conteúdos coordenados ao vídeo do 

conteúdo principal (Figura 64). 

 

Figura 64 - Elementos Gráficos, Marcas gráficas Canal YouTube. 

 

Marca gráfica do canal parte inferior direita - vídeo 

2 

Marca Gráfica, Nome do canal o mesmo da 

Instrutora - vídeo 4 

 

Marca gráfica do canal parte inferior direita - vídeo 

2 

 

Marca Gráfica, Nome específico do canal - vídeo 4 

Fonte: A Autora (2018), a partir do website Youtube. 

 

39.As “marcas gráficas Vinhetas” com texto e símbolo dispostas como 

transição de cenas e/ou fixas na tela videodigital, também como 

elementos gráficos associados (Figura 65). 
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Figura 65 - Elementos Gráficos, Marcas gráficas vinhetas. 

 

Logotipo, capa canal - vídeo 18 

 

Logotipo, cenário - vídeo 18 

 

Logotipo, vinheta com Nome do 
Canal e Nome da Instrutora - vídeo 
18 

Fonte: A Autora (2018), a partir do website Youtube. 

 

 

5.1.2.3.3 ASPECTOS AUDITIVOS DA LINGUAGEM AUDIOVISUAL 

 

TRILHA SONORA - aspecto de “Trilha Sonora”, varia em quantidade em 

relação ao tempo de vídeo, e em encaixe relacionado ao conteúdo e ritmo: 

Uso de “trilha sonora “pontual”, aplicada apenas em alguns momentos em 

que não há explicação verbal. 

Trilhas sonoras pontuais com melodias “instrumentais” e ritmo “dinâmico”. 

“Trilha sonora vinheta”. 

 

NARRAÇÃO - aspecto de “Narração” varia em relação ao conteúdo 

instrucional e informações extras: 

“Ações instrucionais” narradas pelas próprias instrutoras/professoras, para a 

demonstração dos procedimentos de desenvolvimento da Modelagem do Vestuário. 

Indicação de “informações extras” ao conteúdo em tela, durante a narração 

da ação instrucional, principalmente conteúdos sobre a modelagem, em que são 

feitas explicações mais detalhadas sobre os métodos; acréscimos de comentários 

explicativos, e instruções relevantes sobre o conteúdo em momentos estratégicos do 

procedimento, onde a instrutora menciona sobre moldes que podem ser encontrados 

em seu blog. Indicação de questões como a realização da confecção da peça ou 

outro conteúdo indicado em outros vídeos. Informação extra dada pela instrutora, 

explicando como acessar o material necessário para interpretação do modelo. 

Menção de “dicas e macetes” como informações extras ao conteúdo principal. 
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EFEITOS SONOROS - aspecto de “Efeitos Sonoros”, sons criados e 

aplicados na edição, variam em relação a momentos do conteúdo e estabelecimento 

da atmosfera do vídeo: 

“Efeitos sonoros de vinhetas” - som e imagens que expressam identidade de 

marca aplicadas nos momentos iniciais dos vídeos. 

Aplicação de “efeitos sonoros instantâneos” com algumas expressões 

escritas na tela dando ênfase para o conteúdo explicado. 

 

SINCRONIZAÇÃO - aspecto de “Sincronização”, é caracterizado pela 

simultaneidade em que ocorrem o som e a imagem do vídeo: 

“Sincronização absoluta” - som e a imagem ocorrem ao mesmo tempo em 

que as ações se desenvolvem, e têm seus áudios gravados junto com as capturas 

das imagens. 

“Sincronização editada” - som e a imagem ocorrem ao mesmo tempo, a 

partir de áudios gravados separadamente, posterior ao momento das filmagens, 

inseridos no momento da edição. 

 

RUÍDO - aspecto de “Ruído”, sons indesejados, variam em quantidade e 

fontes originárias: 

“Modulações” no volume do áudio. 

“Ausência de ruídos”. 

 

A análise dos dados demonstrou que características gerais de comunicação 

do respectivo conteúdo expresso em formato videodigital estão inter-relacionadas 

com três (03) aspectos principais:  

1) Audiovisuais relativos ao roteiro do vídeo, o que é visto e a questão do 

espaço (onde?), e o que é ouvido e a questão do tempo (quando?); 2) 

Proporcionais em relação à área gráfica total do vídeo e suas dimensões de altura 

e largura (quanto?), e a sintaxe visual dos elementos gráficos de composição de 

tela, o cenário e a disposição do objeto de apreensão - Modelagem do Vestuário e 

dos elementos secundários, materiais e ferramentas (aonde?); 3)Didáticos na 

informação do conteúdo e demonstração dos procedimentos, objetivando a efetiva 

apreensão para assimilar o percurso do conhecimento (como?). 



215 

 

 

Para completar as relações do Framework conceitual de elementos da mídia 

digital MOOC foram estabelecidas categorias de observação para cada aspecto do 

critério visual e para cada aspecto do critério auditivo da linguagem audiovisual das 

videoaulas, bem como para temporalidade e efeitos de edição (Figura 66). 

 

Em relação aos ASPECTOS VISUAIS a “Locação” se refere ao local, o 

lugar onde se passa a “história do roteiro” (BARRETO, 2015, p. 94-96), nesse caso, 

onde se passa a aula, a instrução de Modelagem do Vestuário. O lugar tem suas 

características gerais. Ao observar os vídeos, o autor sugere quatro (04) aspectos 

que se pode observar no lugar: a natureza, o modo, a relação com o personagem e 

atmosfera. Foram Definidas as categorias “sala de aula” e “ateliê de costura”. 
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Figura 66 - Framework conceitual de elementos da Midia MOOC: Videoaulas/Linguagem 
Audiovisual. 

 
Fonte: A autora (2019), a partir dos dados da pesquisa. 

 

O aspecto visual de “Cenário” é diretamente relacionado ao aspecto de 

locação, pois se trata da composição do lugar onde se passa a ação. Neste caso, a 
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ação didática de instrução de modelagem do vestuário. As locações se deram em 

ambientes internos, onde se passaram as cenas de instrução, e apresentaram 

estrutura simples. As categorias de observação definidas foram “organizados” e 

“produzidos”. 

O aspecto visual de “Composição de Tela” abrange os aspectos de 

“objetos” e “suporte”. “Objetos” se refere a presença de tudo que é físico, e está 

presente no cenário, sendo perceptível pelo usuário aprendente em alguma medida, 

“aquilo que se apreende pela percepção ou pelo pensamento” (JAPIASSU; 

MARCONDES, 2001, p. 142). Esses objetos podem ser os instrumentos, materiais e 

suportes utilizados no desenvolvimento da modelagem, ou seja, “objetos didáticos” 

com finalidade específica de demonstrar os procedimentos instrucionais e 

proporcionar a aprendizagem. As categorias de objetos estabelecidas foram “objetos 

didáticos”, “objetos didáticos recorrentes”, “objetos didáticos esporádicos”, “objetos 

didáticos auxiliares”. 

O elemento condicionante do cenário para demonstração instrutiva de 

modelagem do vestuário são os suportes para o delineamento geométrico do 

modelo. Os suportes são objetos de composição do cenário e de tela utilizados para 

sustentar a explicação do conteúdo. É a superfície plana sobre a qual é delineada a 

modelagem, ou na qual se apoia o papel para traçar a modelagem. Asc ategorias são “suportes 

horizontais”, próprios para a demonstração em enquadramento de plano detalhe, e o 

“suportes verticais”, próprios para demonstração em enquadramento de plano 

médio. 

O aspecto visual de “Iluminação” cênica em filmes cinematográficos e 

publicitários é um dos “atributos interativos do roteiro junto com o cenário, as cores e 

o figurino que devem seduzir por imagens” (BARRETO, 2015, p.30). A iluminação 

enfatiza o ator e objetos em cena, determina o clima definido pelo autor como “a 

sensação que a história, com sua imagem e áudio, transmite para o público”, 

representando a ideia e proporcionando a emoção objetivados no roteiro. As 

categorias ficaram elencadas em “artificial” e “difusa”. 

O aspecto de “Cor” é um dos elementos de composição visual do cenário de 

influência significativa no processo de interação e compreensão do usuário com o 

conteúdo do vídeo. Pedrosa e Toutain (2005) orientam sobre o uso da cor para 
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interfaces digitais, e pode-se considerar também para o vídeo digital, que a 

aplicação deve ser com a “finalidade de possibilitar uma comunicação eficiente, 

entre o sistema e o usuário”. 

As autoras apontam questões positivas e negativas sobre o uso de cores nas interfaces 

digitais. Pois, quando utilizadas de forma inadequada, podem causar distração, desconforto, 

aumento do tempo de resposta do usuário, frustração e até desistência da navegação. Já o uso 

adequado, numa aplicação intencional da cor relacionada ao repertório do usuário, proporciona a 

compreensão deste sobre o conteúdo, garantindo a eficiência da informação e o conforto do 

usuário aprendente. A cor “auxilia a visualização, a legibilidade da informação, torna os terminais 

de vídeo mais bonitos e agradáveis” (PEDROSA; TOUTAIN, 2005).  

Schneider (2014, p.57) enaltece a relevância do aspecto cor, “pois na elaboração de um 

vídeo educacional, a cor pode ser usada com intencionalidade pedagógica”. E de maneira geral, 

a cor exerce influência estética e cognitiva sendo uma “ferramenta para identificar os elementos 

que devem atrair atenção, interagindo com o usuário” (PEDROSA; TOUTAIN, 2005). Foram 

definidas as categorias de “atmosfera de neutralidade” e “instrumentos transparentes”. 

As cores neutras são cores compostas pelo branco, preto, diferentes tonalidades de 

cinza, e tonalidades mais fracas das outras cores como bege, marrom. Estas cores são 

associadas à sobriedade, transmitem seriedade, moderação, discrição.  Os instrumentos 

transparentes proporcionam encontrar facilmente pontos e áreas de referência no traçado, para 

a continuidade da execução da modelagem do vestuário.  

O aspecto visual de “Contrastes” foi proveniente da predominância de cores quanto à 

sua temperatura entre “quentes e frias” (PERAZZO; RACY; ALVAREZ, 1999, p.40), comumente 

associadas à sensação de calor e frio, e também quanto às cores neutras. Considerou-se as 

cores em relação ao ambiente e cenário, os objetos - a modelagem, o suporte de delineamento e 

os instrumentos, e a instrutora. Observou-se, ainda, a ocorrência de contraste entre o fundo e o 

objeto principal de demonstração para apreensão estético cognitiva – a modelagem do vestuário, 

considerando também a manipulação do suporte e instrumentos e a relação com os instrutores.  

A característica do lugar designada como atmosfera indicada por Barreto (2015, p.95), 

e que envolve o cenário, é influenciada de maneira geral também pelas cores do vídeo, como 

por exemplo: cores quentes são estimulantes e associadas ao dinamismo e atividade, se 

caracterizam por passar a sensação de calor como o laranja ou vermelho, podem gerar uma 

atmosfera de um ambiente amistoso e descontraído, vibrante, expansivo. Por sua vez, as cores 

frias são tranquilizantes e associadas ao repouso e distanciamento, proporcionam a sensação de 

frio como o azul e o verde, geram atmosfera de um ambiente relaxante e calmo, sóbrio, 

reservado. 

No aspecto visual de “Atuação humana” da instrutora/professora, na 

perspectiva de Cavenaghi (2018), da “mídia como suporte da informação”, defendida 
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inicialmente por Perassi, o corpo como mídia do conhecimento atua no processo de 

comunicação com seu repertório afetivo cognitivo complexo, seu “relacionamento 

internacional com as informações e com o ambiente”. 

A mídia ou meio se trata da parte física de qualquer informação, que é 

composta por uma parte física ou material e outra parte conceitual (PERASSI et al, 

2015) como, por exemplo, a ideia de vestuário de moda. Trata-se do que é 

perceptível na expressão da ideia. Cavenaghi (2018, p. 46-47) designa o corpo 

humano como uma “mídia do conhecimento, uma vez que serve de interface para a 

comunicação de ideias”, tratando-o como elemento dinamicamente ativo no 

processo de comunicação, sendo agente participante na “comunicação de 

informações, influenciando diretamente no resultado do processo comunicativo”.  

Pela condição de mídia do conhecimento, a presença do instrutor influencia 

a percepção visual auditiva do aprendente, quando em interação com o vídeo 

didático. Sua presença física mais ou menos evidente, sua relação com o conteúdo 

e com o ambiente terão efeitos diversos sobre a forma como a comunicação se dará, 

e consequentemente, a forma como a aprendizagem se estabelecerá, mais ou 

menos eficaz. Foram designadas as categorias relativas às presenças das 

instrutoras/professoras o “plano médio”, “plano médio e detalhe” e “imagem em 

detalhe”. 

Para o aspecto visual de “Enquadramento” considerou-se como objeto 

principal de cena a “demonstração da modelagem do vestuário”, o traçado 

geométrico das partes do modelo, tanto quando delineado em tamanho natural, 

quanto quando delineado em escala reduzida em 1:5, ficando a representação cinco 

vezes menor do que a realidade a ser vestida. No caso dos vídeos didáticos o 

personagem geralmente é a própria instrutora. No entanto, considerou-se a 

instrutora como um elemento secundário em se tratando de vídeo educacional, 

didático, para o qual entende-se ser o conteúdo o “personagem”, objeto principal 

para se “capturar a perspectiva mais estimulante em termos visuais e que, ao 

mesmo tempo, permita a melhor compreensão pelos alunos” (FILATRO; CAIRO, 

2015, p.413). 

A etapa de gravação na produção de vídeos dispõe de uma “linguagem 

técnica específica para designar seus três principais aspectos: Enquadramento, 
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Angulação e Movimentação”. O aspecto visual analisado de “Enquadramento” 

delimita a porção de imagem que será capturada e que aparecerá no vídeo, e pode 

variar conforme a perspectiva definida para a gravação das “sequências, cenas e 

planos.  

O plano é a unidade básica da produção de vídeo” (FILATRO; CAIRO, 2015, 

p.413 - 418) e orienta visualmente o espectador para o quê, quanto e como o 

conteúdo será visto na tela. As categorias definidas relativas ao enquadramento da 

modelagem foram “plano geral”, “plano médio”, “plano detalhe”, “variações de 

enquadramento: plano médio, plano detalhe e close-up”. Esta função da variação é 

importante na escolha dos enquadramentos para estabelecer a Linguagem 

cinematográfica (GERBASE, 2012). É aplicado quando há intenção de obter efeitos 

mais dinâmicos usando cada recurso em conjuntos de planos, ângulos e 

movimentos de câmera. 

As variações do aspecto visual de “Angulação” ajudam na compreensão do 

conteúdo e a torná-lo mais dinâmico à percepção do espectador aprendente. As categorias 

eleitas foram “câmera normal” e “câmera alta”.  

A “câmera normal” é o ângulo ideal para capturar todo o traçado delineado 

da modelagem, possíveis anotações complementares, e a ação didático explicativa 

da instrutora, abrangendo sua linguagem verbal e corporal, permitindo exibir uma 

área neutra no entorno do conteúdo, favorecendo a percepção de figura 

(modelagem) e fundo (entorno). A angulação “câmera alta” requer, por vezes, o 

enquadramento em plano detalhe para que detalhes específicos do procedimento 

sejam melhor visualizados. 

E o aspecto visual de “Movimento” muda o enquadramento tornando-o mais 

aberto, mais fechado ou ampliando ou reduzindo no deslocamento lateral. As 

categorias eleitas foram “câmera estática”, “travelling”, “zoom in” e “zoom out”. 

Quanto aos ASPECTOS AUDITIVOS a “Trilha Sonora” é o recurso usado 

em vídeos como uma “técnica persuasiva” para emocionar o espectador por meio da 

música, que deverá ter ritmo apropriado ao tipo de emoção que o roteiro objetiva 

estabelecer. Entretanto, por vezes, pode-se produzir um “paradoxo sensitivo entre 

áudio e vídeo, quando a emoção da trilha não corresponde à emoção da imagem ou 

das palavras do roteiro” (BARRETO, 2015, p. 119 - 123). Para o uso de trilha sonora 

em vídeos educativos, Schneider (2014, p. 37) argumenta que se deve justificar o 
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uso pela relevância na mensagem, pois a sobrecarga cognitiva pode prejudicar a 

aprendizagem. As categoriais estabelecidas foram “trilha sonora vinheta” e “trilha 

sonora pontual”. 

O aspecto auditivo de “Narração” consiste em contar de forma escrita ou 

oral um conjunto de fatos, ações mais ou menos encadeadas. No caso dos vídeos 

didáticos instrucionais a narração vai explicar o que está acontecendo na cena, 

quanto às informações e aos procedimentos a serem demonstrados. As categorias 

de observação designadas foram “ações instrucionais” e “informações extras”. 

O aspecto auditivo de “Efeitos Sonoros” são sons criados e aplicados na 

edição, emitidos pontualmente, usados para dar ênfase em algum momento 

importante como em transições de cenas, para dar um aspecto mais lúdico ou 

cômico ao vídeo. Em vídeos educacionais, instrutivos, os recursos sonoros deverão 

estar sempre relacionados diretamente ao conteúdo a ser apreendido. “A inclusão 

de recursos auditivos irrelevantes é prejudicial para aprendizagem, pois causam 

sobrecarga cognitiva.” (SCHNEIDER (2014, p. 139). As categorias designadas foram 

“efeito sonoro vinheta” e “efeito sonoro instantâneo”. 

Para a TEMPORALIDADE, compreendida a partir do critério de “tempo” que 

se trata de uma relação entre os critérios visuais e auditivos foram estabelecidas as 

categorias: “contínua” e “marcada”, relativos aos momentos das ações. Ambos são 

relativos à cena, explicada por Barreto (2015, p. 88) como sendo uma “seção 

contínua de ação dentro de uma mesma localização, quando o personagem pode ter 

vários movimentos sem alteração da ação principal”. 

O aspecto visual se refere ao conteúdo principal que aparece no vídeo, se ele é apenas 

uma cena ao longo de todo vídeo ou se há troca de telas, ou seja, algumas cenas.  

Os vídeos em tempo contínuo, não editados, apresentaram maior tempo 

total de duração que os demais. Este menor tempo de vídeo, em relação aos demais 

vídeos editados, não se traduziu em melhor qualidade didática de transmissão do 

conteúdo de modelagem de blusa regata. 

O tempo é um critério condicionante do vídeo, ele delimita a porção de 

conteúdo a ser ministrado, porém influencia indiretamente na qualidade didática de 

apresentação do conteúdo. Dependerá mais da forma como será produzido do que 

do tempo de vídeo em si. Pois, os vídeos mais curtos não resultaram de um esforço 



222 

 

efetivo de síntese. Eles são mais curtos por não mostrar a totalidade dos 

procedimentos de modelagem para o tema blusa regata. Os vídeos mais longos 

demonstraram de maneira mais abrangente a quase totalidade dos procedimentos 

de um mesmo tema. Então, o critério de determinação de tempo será, inicialmente, 

positivo ou negativo, dependendo mais da forma de produção e definição da 

linguagem audiovisual do que da quantidade de conteúdo. 

Entretanto, considerou-se o recurso de troca de telas e separação de cenas 

como um aspecto positivo, pois facilita a percepção do espectador para discernir 

sobre o tipo de informação que está sendo exibida, permite estruturar o roteiro de 

forma mais organizada em seções como apresentação e introdução, demonstrações 

e explicações dos procedimentos e conclusão. 

Os EFEITOS DE EDIÇÃO são os tipos de intervenção, modificação na 

imagem ou áudio dos vídeos. É o momento de selecionar “as cenas, inserir os cortes 

e transições, sincronizar a imagem com o áudio, aplicar efeitos” (SCHNEIDER, 2014, 

p. 138). Foram estabelecidas as categorias: “transição na cena” e “transição entre 

cenas”, “corte na cena” e “’corte entre cenas”, sendo o aspecto de edição também 

uma relação entre os critérios visuais e auditivos, estabeleceu-se também a 

categoria de “efeitos sonoros”. 

A edição melhora a qualidade do vídeo, pois é possível entre outras 

modificações, manipular os planos e as cenas facilitando a assimilação do assunto 

ou realizar a correção de erros de gravação e ajustes finais. 

 

5.1.3 – AVALIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS 

 

Os elementos e aspectos identificados neste estudo foram organizados de 

maneira gráfica e hierárquica, compondo o framework conceitual de elementos da 

mídia digital MOOC como resultado desta pesquisa.  

A estrutura representativa vincula a decisão da visão política de educação 

aberta aos atributos condicionantes da comunicação didática e aos aspectos de 

mídia massiva com seus aspectos efetivos de linguagem audiovisual 

Este artefato foi destinado para gestores, educadores e demais interessados 

em ofertar MOOCs e produzir ou selecionar o recurso tecnológico audiovisual de 

videoaulas, sem que sejam profissionais técnicos das áreas profissionais que 

envolvem a construção e desenvolvimento dos MOOCs, que não possuem 
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conhecimentos técnicos acerca desta mídia, entretanto, necessitam fazer a gestão 

da mídia de forma efetivamente integrada. 

Os profissionais especialistas nas áreas que envolvem a construção dos 

MOOCs, para os quais a avaliação foi destinada, foram professores de ensino de 

Moda, professores/tutores na área de educação a distância e profissionais de 

produção audiovisual, sendo efetivamente respondentes, especificamente: 1) 

Produtor Audiovisual; 2) Pedagoga e Professora Moda; 3) Professora de Modelagem 

do Vestuário, EaD; 4 Gestora Educacional Moda; 5) Professora Modelagem do 

Vestuário, EaD e Produtora Audiovisual; 6) Professora Modelagem do Vestuário. 

O documento de avaliação do framework conceitual da mídia digital MOOC 

foi enviado para dezesseis (16) especialistas em arquivo word por email e foi 

composto por 12 questões objetivas e fechadas (Apêndice H), com inclusão de 

campo para observações adicionais em cada questão, caso o participante julgasse 

necessário. As questões para avaliação do framework conceitual de elementos da 

mídia digital MOOC foram relacionadas a três (03) dimensões principais: (1) 

aspectos gerais; (2) elementos básicos: (I) “Comunicação Didática; (II) “Mídia 

Massiva”, e (III) “Educação Aberta”; 3) elementos articulados: (A) “Projeto 

Pedagógico”; (B) “Conteúdos e Práticas Pedagógicas”, e (C) “Recursos 

Tecnológicos”, acrescidos de., e (4) Plataforma MOOC TIMTec e 

Videoaulas/Linguagem Audiovisual: detalhamento dos subitens dos audiovisuais. 

Como opções de respostas disponibilizou-se a escala do tipo Likert que 

busca aferir um consenso geral, pelas possibilidades pré-definidas para cada 

afirmação/questão assertiva sobre o assunto com cinco (05) pontos da escala, níveis 

de concordância ou discordância, aprovação ou desaprovação. Sendo forte 

aprovação codificada como A - Concordo plenamente; aprovação como B - 

Concordo parcialmente; uma posição neutra como C – Não concordo, nem discordo; 

desaprovação como D - Discordo parcialmente; e uma forte desaprovação como E - 

Discordo plenamente. O respondente representa sua percepção sobre determinadas 

coisas, temas, situações, considerando e indicando a opção respectiva ao seu 

pensamento e atitudes sobre o objeto pesquisado, entre cinco opções disponíveis, 

uma vez que esta escala remete o valor de subjetividade do sujeito participante 

(OLSEN, 2015).  



224 

 

Além do arquivo word com com breve apresentação da pesquisa e termo de 

consentimento, e o questionário de avaliação, foram enviadas aos sujeitos 

participantes quatro (4) pranchas gráficas produzidas no estudo (Figura 67), e 

representativas do framework conceitual (Apêndice H): (1) a primeira com itens e 

subitens das dimensões ou dos elementos básicos; (2) a segunda com os itens e 

subitens das articulações ou dos elementos articulados; (3) a terceira prancha 

apresenta a estrutura geral do framework conceitual, e (4) a quarta enfatiza os 

elementos e aspectos das videoaulas, sendo que, no seu todo, o framework foi 

concebido considerando-se a plataforma MOOC-institucional TIM Tec. 

 

Figura 67 - Pranchas gráficas produzidas. 

  

  
Fonte: A autora, a partir dos dados da pesquisa. 
 

Os respondentes do questionário enviado, considerados como efetivos 

participantes da pesquisa e que tiveram sua identidade preservada neste relatório 

para fins de anonimato, foram no número de seis (06) especialistas, e suas áreas de 

atuação são: 1) Produtor Audiovisual; 2) Pedagoga e Professora Moda; 3) 

Professora de Modelagem do Vestuário, EaD; 4 Gestora Educacional Moda; 5) 
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Professora Modelagem do Vestuário, EaD e Produtora Audiovisual; 6) Professora 

Modelagem do Vestuário. 

A partir dos quais se obteve as respostas que podem ser verificadas no 

Apêndice I e demonstram um perfil de percepções dos especialistas sobre os 

elementos relacionados à mídia MOOC. 

Com relação aos aspectos gerais que compõem o framework conceitual, no 

sentido que representa um sistema mediador do tipo MOOC (massive open online 

course) adequado ao processo de ensino-aprendizagem a distância de modelagem 

de peças básicas de vestuário, e a linguagem audiovisual desenvolvida em 

videoaulas considerada como sendo um recurso didático privilegiado neste processo 

para o referido conteúdo, todos os participantes consideraram a estrutura 

apresentada relevante para a eficiência do sistema proposto.  

Houve consenso na proposição dos elementos básicos do sistema integrado 

proposto quanto às áreas multidisciplinares (1) “comunicação didática”, (2) “mídia 

massiva” e (3) “educação aberta,” demarcando três aspectos básicos de um sistema 

mediador pedagógico do tipo MOOC. Apenas um participante respondeu de forma 

neutra não concordando nem discordando. 

Em relação à comunicação didático-interativa a distância, síncrona e 

assíncrona, com muitos usuários de sistemas mediadores online, ser viabilizada com 

a “mídia massiva”, sustentada por plataformas interligadas em rede digital, três 

participantes aprovaram concordando plenamente, um participante aprovou 

concordando parcialmente, e dois participantes responderam de forma neutra nem 

concordando nem discordando. 

Quando questionados quanto à natureza da área de “educação aberta” 

como própria de um conceito com aspectos ideológicos, sociopolíticos, pedagógicos 

e econômicos, viabilizado por sistema tecnológico de acesso livre ou facilitado, 

quatro participantes responderam concordando plenamente aprovando a afirmativa, 

um participante discordou e um participante respondeu de forma neutra nem 

concordando nem discordando. 

As afirmações envolvendo os elementos articulados do sistema integrado, 

(A) “Projeto Pedagógico”; (B) “Conteúdos e Práticas Pedagógicas”, e (C) “Recursos 

Tecnológicos” tiveram aprovação dos seis participantes. Eles indicaram em quatro 
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respostas concordar plenamente e em uma concordar parcialmente, que os sistemas 

mediadores em rede podem restringir ou abrir a “comunicação didática”, por isso o 

“projeto pedagógico”, aberto ou fechado, defini-se na intersecção entre os propósitos 

da “educação aberta” e as possibilidades da “mídia massiva”. 

Todos os participantes perceberam como positiva a afirmação sobre o 

elemento integrado “Conteúdos e práticas didático-pedagógicas”, que em mídia 

MOOC são propostos e definidos de acordo com as possibilidades de comunicação 

e os interesses educacionais, sendo que isso ocorre na intersecção entre aspectos 

da “comunicação didática” e da “educação aberta”. 

Com relação à questão de adaptação pedagógica dos “recursos 

tecnológicos” decorrer da preparação da Mídia, de acordo com os propósitos da 

Educação, e isso se dar na intersecção de elementos e aspectos de “mídia massiva” 

e “comunicação didática” 

, os participantes se mostraram favoráveis à afirmativa, sendo quatro 

respostas concordando plenamente e uma concordando parcialmente. 

Para as afirmativas específicas sobre a (4) Plataforma MOOC TIMTec e as 

Videoaulas/Linguagem Audiovisual os participantes demonstraram atitude 

também positiva em relação às afirmativas das decisões propositivas do framework 

conceitual.  

Para a afirmativa de adoção na proposta do framework da plataforma MOOC 

TIM TEC como um recurso tecnológico básico que pode ser adequado como suporte 

tecnológico do sistema didático-mediador massivo para o ensino-aprendizagem de 

modelagem de vestuário houve consenso em meia parte das respostas, pois três 

participantes concordaram plenamente. E dois participantes responderam de forma 

neutros não concordando e nem discordando, sendo que um destes fez uma 

observação breve nesta questão dizendo “Desconheço a plataforma” (Participante 

01), e um não respondeu. Esta segunda metade dos respondentes pode ter se 

mantida neutra ou não ter respondido pelo mesmo fato do participante 01 em não ter 

conhecimento da referida plataforma.  

Especificamente a respeito da afirmativa sobre a linguagem e os recursos 

audiovisuais, que entre outros, devem ser adaptados e informados para as 

atividades de ensino-aprendizagem, as quais são realizadas na “comunicação 
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didática”, houve consenso geral entre as respostas dos participantes concordando 

todos plenamente. 

A questão final tratando da afirmativa da necessidade de conhecimento do 

elenco de elementos básicos e aspectos visuais e auditivos, incluindo os recursos de 

continuidade e edição, do sistema informativo das videoaulas pelo professor 

ministrante e a equipe pedagógica de produção e apoio, por motivo disso orientar a 

ação multidisciplinar e o controle consciente da linguagem audiovisual como recurso 

didático-pedagógico, os participantes demonstraram consenso apresentando cinco 

respostas em concordância plena, e um participante não respondeu. 

As observações disponibilizadas nos questionários ocorreram pontualmente como 

observações finais de três participantes. O participante 01 demonstrou certa preocupação 

em conhecer mais da sua área de atuação profissional de 19 anos em produção audiovisual, 

e não ser especialista exatamente da área de educação. 

O participante 04 da área de gestão educacional reforçou sua aprovação com a 

proposta da pesquisa apresentada, a qual está transcrita integralmente:  

 

A proposta de pesquisa é muito interessante e vem de encontro com as mudanças que já 

ocorrem na educação, uma educação que acontece a qualquer tempo e lugar, com maior 

autonomia e responsabilidade do aluno, no seu processo de aprendizado. O processo de 

ensino e aprendizagem é cada vez mais participativo, na busca de uma inteligência 

coletiva, onde os pares e trocas são valorizados e um perfil de aluno corre riscos, 

experimenta, ele agora é o agente pedagógico, não é mais espectador, ele consome e 

produz sua educação e pode trilhar seu caminho, compor seu currículo. A proposta dos 

MOOCs, com a produção de vídeo-aulas, a mediação do docente, a troca nos fóruns 

entre os alunos, atende perfeitamente estes novos formatos do ensino e aprendizagem e 

tendem a motivar e estimular este público a ir além, a se desafiar e a buscar soluções de 

modo participativo e colaborativo. (Particiante 04) 

 

E o participante 06 em sua observação final também demonstrou certa 

preocupação com o não conhecimento específico dos MOOCs, entretanto declarou 

ter se sentido apta a responder pela experiência profissional específica há mais de 

20 anos. Segue também trasncrita sua afirmação: 

 

No framework apresentado mostra clareza e objetividade facilitando sua compreensão, 

apesar de não ter conhecimento com profundidade sobre o assunto –MOOC, mas 

conhecimento sobre o conteúdo que se propõe a estudar virtualmente - Modelagem 

Básica Feminina, sinto-me confortável de responder o questionário acima. (Particiante 

06) 
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De maneira geral os participantes aprovaram a proposta elaborada, 

verificando-se a aceitação do framework conceitual de elementos da mídia digital 

MOOC proposto. Não foram requeridas alterações estruturais no conteúdo, nem 

ampliação dos detalhamentos feitos, ou alterações na forma de representação 

gráfica. E não foram apresentadas desaprovações plenas em nenhuma das 

questões afirmativas formuladas. A avaliação com os especialistas foi então 

considerada de repercussão favorável sem alterações posteriores. Para o que se 

aguardará a avaliação dos professores na ocasião da banca final. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como objetivo geral estabeleceu-se propor um framework conceitual capaz 

de representar o potencial de comunicação audiovisual do recurso tecnológico digital 

de videoaula, como um elemento efetivo para a comuniação didática de 

conhecimentos teórico-práticos a serem disseminados para aprendizagem online e 

autônoma por mídias massivas.  

Os estudos teóricos e a revisão sistemática de literatura permitiram conhecer 

a amplitude de possibilidades tecnológicas informatizadas das propostas de MOOCs 

já ofertadas e estudadas atualmente, desde o surgimento do primeiro MOOC no ano 

de 2008. Estas informações compuseram parte da descrição do elemento básico 

Mídia Massiva no artefato conceitual construído, constituindo as categorias: MOOCs 

Pioneiros Colaborativos; MOOCs Institucionais Individualizáveis; MOOCs 

Alternativos: a) Integrados, b) Incorporados, c) Adaptados. 

A observação e descrição do Bare Fashion MOOC da plataforma The FOLD 

e a observação da plataforma brasileira TIM Tec contribuíram para o entendimento 

estrutural dos MOOCs como possiblidades de soluções tecnológicas que 

compuseram o elemento básico de Mídia Massiva quanto as interfaces gráficas, que 

resultou nas categorizações dos recursos de funcionalidades expressos em: 

Recursos para Execução do Curso (RECs), Recursos para Gestão da Aprendizagem 

(RGAs), Recursos para Gestão do Aprendente (RGAs). 

O estudo sistematizado das videoaulas abertas da plataforma digital 

YouTube permitiram o entendimento geral de que estes recursos tecnológicos, 

apesar de distribuídos para acesso livre na web, não oferecem qualidade de 

produção para a eficiente comunicação didática necessária para a aprendizagem 

online de conteúdos teóricos práticos de Modelagem do Vestuário. 

A análise e descrição da linguagem audiovisual das videoaulas permitiu a 

elaboração de categorias gerais e específicas de observação. As categorias gerais 

de Aspectos Visuais, Aspectos Auditivos, Temporalidade e Efeitos de Edição. Como 

categoriais específicas foram definidas nos Aspectos Visuais: Locação, Cenário, 

Composição de Tela, Iluminação, Cores, Contrastes, Atuação Humana, 
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Enquadramento, Angulação, Movimento. Para os Aspectos Auditivos: Trilha Sonora, 

Narração, Efeitos Sonoros. 

A avaliação pelos especialistas proporcionou o retorno da percepção 

profissional, decorrente da experiência de atuação das suas respectivas áreas que 

envolvem o desenvolvimento dos MOOCs, identificada no conjunto comparativo das 

respostas como um sistema favorável a ser desenvolvido e aplicado aos contextos 

que se faz coerente. 

Futuros gestores e profissionais que pretendam prover, ofertar MOOCs 

poderão ter este artefato do framework conceitual como subsídio para análise, 

seleção e produção de conteúdo educacional e instrucional audiovisual para mídia 

massiva. 

Os MOOCs são cursos formatados em plataformas digitais massivas e 

abertas disponibilizadas na Web para oferta de conteúdos básicos para 

aprendizagem online autônoma. 

O ensino-aprendizagem de Modelagem de Moda online com recursos 

abertos é uma relação entre a (1) visão política de implementação de ações de 

educação aberta, a (2) atuação procedimental para realização da comunicação 

didática, a se integrar por meio da articulação dos conteúdos a serem ofertados e a 

definição das práticas pedagógicas adequadas, e a (3) transmissão tecnológica 

eficiente pela mídia massiva  na articulação dos recursos tecnológicos, em especial 

o vídeodigital com formato de videoaula. Sendo o projeto pedagógico de Moda o 

elemento articulador de sustentação deste sistema.  

Configurando-se numa relação de tecnologia pedagógica com ênfase em 

videoaulas que envolve elementos e aspectos de naturezas tecnológicas, didáticas e 

midiáticas. 

O elemento como recurso mediador mais completo e recorrente, observado 

como didaticamente eficiente para demonstração do conteúdo teórico prático em 

mídia massiva foi o recurso tecnológico digital videoaula. O que caracteriza 

positivamente uma videoaula para ensino-aprendizagem de Modelagem de Moda na 

Educação Aberta e a Distância, primeiramente é a apreensão total do processo de 

conhecimento das ações procedimenatais.  
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Observou-se que os audiovisuais são recursos multimídia didaticamente 

eficientes, que podem ser postados na plataforma MOOC e assistidos por meio do 

acesso à rede digital Internet. 

E em segundo, por ser uma mídia dinâmica e com alta possibilidade de 

plasticidade expressiva, e por reunir mais de um estímulo para favorecer a 

aprendizagem, quando permite o visual e o auditivo em interatividade na mesma 

mídia, além das possiblidades de ser composta do recuso informacional de hiperlink. 

O resultado principal da pesquisa de doutoramento no PPGEGC UFSC é a 

indicação de elementos e aspectos da linguagem audiovisual, que foram 

considerados relevantes na produção de videoaulas. Como resultados do estudo, os 

elementos e aspectos identificados foram organizados de maneira gráfica e 

hierárquica, compondo o framework conceitual, com três dimensões ou elementos 

básicos e seus subitens: (I) “Comunicação Didática; (II) “Mídia Massiva”, e (III) 

“Educação Aberta”. Também foram indicadas as articulações entre essas 

dimensões, caracterizando os elementos articulados: (A) “Projeto Pedagógico”; (B) 

“Conteúdos e Práticas Pedagógicas”, e (C) “Recursos Tecnológicos”, acrescidos de 

detalhamento dos subitens dos audiovisuais. No estudo foram produzidas quatro 

pranchas gráficas: (1) a primeira com itens e subitens das dimensões ou dos 

elementos básicos; (2) a segunda com os itens e subitens das articulações ou dos 

elementos articulados; (3) a terceira prancha apresenta a estrutura geral do 

framework conceitual, e (4) a quarta enfatiza os elementos e aspectos das 

videoaulas, sendo que, no seu todo, o framework foi concebido considerando-se a 

plataforma MOOC-institucional TIMTec. 

Como futuro trabalho de pesquisa os aspectos audiovisuais poderão ser 

explorados no sentido de como produzir videoaulas de efetiva comunicação didática 

para MOOCS, a partir dos parâmetros audiovisuais observados e interpretados 

como positivos nesta pesquisa. Esta proposta está em elaboração na Universidade 

do Estado de Santa Catarina como atividade de pesquisa da autora no curso de 

bacharelado em Moda, e os resultados desta tese estão também em início de 

aplicação prática primeiramente como atividade de extensão, para num futuro 

próximo desenvolvermos a proposta como parte das atividades de ensino que 

privilegiem conteúdos teóricos práticos. 
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APÊNDICE A – Protocolo de Pesquisa da Revisão Sistemática de Literatura 

(RSL) 

 

A.1 Estratégias de Busca 

 

Esta seção descreve a estratégia utilizada para procurar estudos primários 

referenciais, e abrange um conjunto de procedimentos de pesquisa que definem os 

mecanismos de pré e pós busca, a recuperação de informações online e o uso dos 

operados lógicos, sendo os principais: AND, OR, NOT (FERENHOF; FERNANDES, 

2016b). Destina-se, ainda, a identificar e reunir toda a literatura das bases de dados 

que esteja de acordo com os critérios de inclusão e critérios de exclusão que estão 

detalhados na seção A.4.1. A conduta da pesquisa foi documentada neste protocolo 

para que a avaliação seja transparente e repetível. 

 

A.1.1. Validação da Estratégia de Pesquisa 

 

Realizou-se pesquisas exploratórias iniciais que foram executadas nos dois 

primeiros anos de doutorado entre 2014 – 2015, principalmente para as ocasiões da 

disciplina de Seminário de Pesquisa e a atividade do Painel Cinetífico de 2015, e 

também para as atividades da disciplina de Metodologia de Pesquisa em EGC, além 

das atividades do Grupo de Pesquisa Sigmo UFSC – Significação da Marca, 

Informação e Comunicação Organizacional52, em fontes de pesquisa eletrônicas nas 

bases Scielo, Google Acadêmico e Scopus, em alguns periódicos das áreas de 

conhecimento para definição dos termos de pesquisa selecionados e ajustes dos 

termos técnicos adequados em língua inglesa, numa fase de pré buscas. Os 

resultados retornados durante estas pesquisas exploratórias iniciais indicaram os 

ajustes necessários dos termos de pesquisa na equação de busca - sequência de 

pesquisa elaborada com as palavras-chave, e expressões pretendidas, com a 

utilização de operadores lógicos (AND, OR, NOT) que será efetuada durante as 

fases de pré e pós buscas por publicações. A busca exploratória de testes também 

permite verificar se as palavras-chave estão alinhadas com a pesquisa, além de 

conhecer palavras e expressões sinônimos que podem auxiliar na adequação dos 

                                            

52 Ver Sigmo em: http://sigmo.paginas.ufsc.br/ . 

http://sigmo.paginas.ufsc.br/
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termos a serem investigados. Após o retorno dos artigos e uma breve leitura dos 

resumos e palavras-chave é possível captar novas palavras-chave e incluí-las na 

pesquisa por meio do operador lógico (or) para ampliar o alcance da busca. 

Nesta etapa de testes da equação de busca, a quantidade de resultados 

retornados durante as pesquisas experimentais demonstra o alcance efetivo da 

configuração da equação de busca, como uma possibilidade entre outras de 

condução da pesquisa. Indica a porção de trabalho que será efetuado durante as 

buscas por publicações, e o nível de interesse pelo tema. E, ainda, são úteis estes 

testes para que se possa criar um cronograma que prevê o tempo de todo o 

processo de RSL e a necessidade de formar equipe de pesquisa (MAJOR, 2010). 

A partir do planejamento do protocolo deve-se realizar a verificação, que por 

orientação de Major (2010) deverá se dar após uma versão inicial (1.1) a ser enviada 

a dois revisores especialistas, e as alterações sugeridas por estes colaboradores 

devem ser integradas ao protocolo a ser aplicado. Após as definições iniciais o 

planejamento da RSL foi analisado por dois pesquisadores doutores, que fizeram 

observações e ajustes, os quais foram considerados no protocolo final executado.  

 

A partir destes testes e pesquisas exploratórias em artigos para definição 

das palavras-chave, chegou-se à equação de busca para o tema da RSL: Modelos 

estruturais de MOOC de Moda/objeto de pesquisa da RSL (MOOC OR MOOCs OR 

“Massive Open Online Course” OR “Massive Open Online Courses” OR “Massively 

Open Online Course”) AND ("Fashion Design" OR "Clothing Technology") AND 

(Model OR Framework OR Definition OR Dimensions), e a busca na base de dados 

Scopus resultou em No documents were found, não foram encontrados documentos. 

As buscas prévias pelos termos isolados e termos sinônimos, sem composição da 

equação de busca também não retornaram resultados satisfatórios.  

Considerando que qualquer alteração da estratégia de busca deve ser 

detalhada e justificada (MAJOR, 2010), seguiu-se para ampliação do foco de 

pesquisa na formação da equação, já que a base interdisciplinar Scopus não 

retornou resultados para o objeto primeiro de interesse da investigação do 

doutorado, definiu-se a equação: (MOOC OR "Massive Open Online Course") AND 

(model OR framework OR definition OR dimensions) AND (“Fashion Design”) AND 
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(“self-regulated learning”) e não foram encontrados documentos. Retirando os 

termos Fashion Design e Definition a busca resultou em apenas dois (02) 

documentos.  

A partir do planejamento do protocolo deve-se realizar a verificação, que por 

orientação de Major (2010) deverá se dar após uma versão inicial (1.1) a ser enviada 

a dois revisores especialistas, e as alterações sugeridas por estes colaboradores 

devem ser integradas ao protocolo a ser aplicado. Após as definições iniciais o 

planejamento da RSL foi analisado por dois pesquisadores doutores, que fizeram 

observações e ajustes, os quais foram considerados no protocolo final executado.  

 

A.2 Consulta em Base de Dados 

 

A fonte de base de dados pesquisada inicialmente, a fim de identificar e 

reunir o material relevante foi o banco de dados eletrônicos Scopus53 – base de 

dados multidisciplinar de ampla literatura revisada por pares, que publica apenas 

versões finais aprovadas. Na continuidade da Revisão Sistemática de Literatura 

foram inseridas no protocolo de pesquisa as bases de dados: Web of Science54 – 

nova plataforma de base de dados que indexa revistas, conferências e livros, na 

qual estão todas as bases de dados da Thomson Reuters, antiga Web of 

Knowledge, e a base dela selecionada no menu horizontal foi “Principal Coleção do 

Web of Science”, e a base de dados ERIC - Institute of Education Science55, um 

banco de dados de educação disponível desde 1964, quando foi fundada para 

amplo uso por pesquisadores, estudantes, professores, bibliotecários, e outros à 

procura de pesquisa em educação. 

Visando garantir uma coerente busca de artigos e periódicos alinhados ao 

foco do objeto de pesquisa da RSL, e intencionando a redução de viés, a equação 

de busca foi igualmente executada nas três fontes eletrônicas definidas para manter 

a consistência de busca. 

Para a busca definitiva, realizada no mês de outubro de 2016, nas três (03) 

bases eleitas a equação de busca ficou constituída de forma ampla em relação ao 

                                            

53 Ver Scopus em: http://www.periodicos.capes.gov.br/. A partir de junho de 2016 a base de dados Scopus é acessada 

somente via Portal Capes. 
54 Ver Web of Science em: http://www.periodicos.capes.gov.br/. A partir de junho de 2016 a base de dados Scopus é 

acessada somente via Portal Capes. 
55 Ver Eric em: <http://eric.ed.gov/>. 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
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campo dos MOOCs. Já que nas buscas de testes entre 2014 e 2016/1 as equações 

testadas em relação ao objeto específico de investigação da pesquisa do doutorado, 

não retornaram resultados satisfatórios. Porém, a equação foi específica na procura 

sobre estudos de análise ou proposição de modelos estruturais de MOOCs: (MOOC 

OR "Massive Open Online Course") AND (model OR framework OR dimensions OR 

"systematic review"). Esta estratégia de busca adotada incluiu as buscas 

automáticas das bases de dados eletrônicas e a experiência dos testes prévios que 

auxiliaram o desenvolvimento e definição desta equação de busca aplicada. 

A primeira base de dados na qual se efetuou a busca foi a Scopus. Na 

primeira tela a ser preenchida optou-se pela busca filtrada da equação de busca em 

[Título do Artigo, Resumo e Palavras-chaves], como tipo de documento selecionou-

se a opção Artigo ou Revisão, pois estes dois filtros já são disponibilizados na 

primeira tela; nas áreas de conhecimento mantiveram-se todas; no período de tempo 

optou-se por todos os anos a partir de 2008 até o presente, pois o primeiro MOOC 

foi lançado no ano de 2008 – fenômeno recente. Esta primeira parte da busca 

parcial resultou em cento e noventa e quarto documentos (194). Aplicou-se mais o 

filtro de retirar Book Series, e retirar documentos nas línguas Russa, Portuguesa, 

Alemã e Espanhola, permanecendo apenas os documentos em inglês e a busca 

resultou em cento e setenta e três documentos (173); retirou-se documentos das 

áreas de Medicina, Neurociência, Bioquímica, Genética e Biologia Molecular, 

Psicologia, Matemática; Economia Econometria e Finanças, Engenharia Química, 

Química, Ciências da Decisão; Terra e Ciências Planetárias, Energia, e a busca 

resultou em cento e trinta e cinco documentos (135) na base Scopus. 

Na segunda base de dados Web of Science selecionou-se para a busca no 

menu horizontal “Principal Coleção do Web of Science, utilizou-se a mesma equação 

consultada na base Scopus, mantendo-se o período de tempo a partir de 2008 e 

todas as áreas do conhecimento inicialmente, no que resultou a busca parcial em 

trezentos e quatro documentos (304). Refinou-se a busca por tipo de documento 

Artigo ou Revisão, em idiomas apenas Inglês, e em Acesso optou-se por Yes, 

acesso aberto, resultando a busca em trinta e dois document (32). 

A terceira busca se deu na base ERIC com a mesma equação consultada 

nas bases Scopus e Web of Science, e o primeiro filtro para Peer reviewed only, 
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somente revisados por pares que designam artigos com arbitragem científica, e Full 

text available, textos disponíveis na íntegra, o que resultou como busca parcial de 

sessenta documentos (60). Refinou-se a busca, ainda, para Since 2007 (last 10 

years), desde 2007, pois era a categoria pré-definida pelo sistema da base em que a 

pesquisa se enquadrava para o recorte de tempo (não havia opção de selecionar a 

partir do ano de 2008); filtrou-se para os descritores Open Education, Online 

Courses, Electronic Learning, Educação aberta, Cursos online, Aprendizagem a 

distância, e como tipo de publicação elegeu-se Journal Articles, artigos de revistas, 

no que resultou em cinco documentos. (05). 

O portfólio bibliográfico inicial com todos os artigos resultantes das buscas 

nas três bases de dados ficou composto com cento e setenta e dois documentos 

(172) ao todo.  

O ano das publicações não foi restritivo como julgamento para seleção da 

amostra, pois a primeira experiência prática de MOOC ocorreu no ano de 200856. 

Consideraram-se os últimos dez (10) anos no período pesquisado por entender que 

a estratégia de busca concebida retornaria um número gerenciável de resultados, a 

partir de outros filtros aplicados. 

 

A.3 Gestão dos Documentos 

 

É comum em RSL que um grande número de referências seja recolhido 

durante o processo de busca. Para efetivar a organização das referências 

selecionadas, adotou-se o programa de gerenciamento bibliográfico Endnote57 para 

armazenamento e a gestão dos documentos. Os cento e setenta e dois documentos 

(172) foram exportados das bases para o Endnote onde se criou dois grupos 

temáticos para organizar os documentos – Grupo BASES: 1Scopus; 2Web of 

Science; 3Eric; 4Todos; 5Não Duplicados), Grupo FILTROS: (6Título, Resumo, 

Palavras-chave; 7Não Disponíveis; 8Disponíveis). Após a execução do recurso Find 

Duplicates o sistema Endnote faz um rastreamento dos documentos repetidos e 

oferece a possibilidade de escolha da fonte de uma das bases; pois, se uma 

                                            

56 Primeiro MOOC proposto em 2008. 
57 ENDNOTE – Gerenciador Bibliográfico. Disponível em < http://www.myendnoteweb.com/>. Acesso em Março de 

2015. 

 

http://www.myendnoteweb.com/
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publicação for encontrada em mais de um recurso deve-se dar preferência ao mais 

recente e o registro mais completo quanto às informações para ser aceito na RSL. 

Este rastreamento encontrou no conjunto dos cento e setenta e dois documentos 

(172), o total de vinte e nove (29) artigos duplicados que foram excluídos, restando 

cento e quarenta e três (143).  

Após a organização no Endnote dos documentos na pasta 6Título, Resumo, 

Palavras-chave com o resultado apenas dos documentos Não Duplicados no total de 

cento e queraenta e três (143), ocorreu a aplicação do Filtro 1 - leitura de todos os 

títulos, resumos e palavras-chaves de cada artigo, escolhendo aqueles que estavam 

em consonância com os temas de busca. Foram excluídos sessenta e oito (68) 

artigos por não possuírem conteúdo da equação de busca, não tratarem de modelos 

de MOOC, revisão de literatura, ou por tratarem de temáticas específicas. Esta 

primeira filtragem de seleção resultou em setenta e cinco documentos (75). 

Resultados retornados com assuntos importantes, porém, fora do escopo da revisão 

foram salvos para consulta posterior. 

O Filtro 2 – Disponíveis, documentos disponibilizados com o texto integral 

para consulta, foi aplicado por submissão ao recurso Find full text no software 

Endnote para um rastreamento dos documentos com texto disponível na íntegra. O 

sistema Endnote registrou apenas dez (10) documentos disponíveis nesta ocasião58. 

Foi necessário realizar uma busca manual dos setenta e cinco documentos (75) pelo 

sistema Google Acadêmico e pelo Sci-Hub para encontrar os artigos e fazer o 

download.  

Nesta ocasião foram coletadas as informações de quantidade de citações de 

cada documento, por meio do Google Acadêmico para conhecer a relevância dos 

trabalhos no meio acadêmico científico de forma padronizada, pois as bases de 

dados apresentam a quantidade de citações de forma divergente para um mesmo 

documento. 

Os textos completos das setenta e cinco (75) publicações aceitas, após 

aplicação dos Filtros 1 e 2 de Seleção, foram armazenados em uma pasta no 

                                            

58 A busca pelo software por documentos disponíveis se evidenciou prejudicada a partir da restrição, desde junho de 2016, 

do acesso às Bases de Dados dever se dar apenas pelo Portal Capes, via acesso VPN quando fora da rede interna da 

instituição UFSC. 
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computador e numa pasta no sistema de nuvem do Google, no Drive para fins de 

compartilhamento.  

 

A.4 Padronização e Seleção dos Documentos 

A.4.1 Critérios de seleção 

 

Esta seção descreve os critérios de inclusão e de exclusão que são 

utilizados para garantir que apenas a literatura relevante seja aceita na RSL para 

compor o portfólio bibliográfico. 

 

Critérios de Inclusão: Artigos de pesquisas avaliados por pares publicados 

em periódicos científicos; Datas de publicações a partir de 2008, ano de criação do 

primeiro MOOC; Publicações em língua inglesa (estes critérios são selecionados na 

busca nas Bases de Dados). Artigos duplicados nas bases de dados considerar-se-à 

o artigo com dados completos do Filtro 1: Título, Resumo, Palavras-chave; Artigo 

mais recente de trabalhos duplicados de mesmos estudos (estes critérios são 

considerados pelo recurso do software Endnote: Find Duplicates). Publicações sobre 

disseminação do conhecimento de moda por meio de MOOCs, ou disseminação de 

conhecimento em geral, ou hipermídias para ensino de tecnologia de vestuário de 

moda (estes critérios são considerados na Etapa do Filtro 1). Estudos de acesso 

livre com textos completos, estudos mais citados (estes critérios são considerados 

no Filtro 2, respectivamente, por recurso do software Endnote: Find full text e pelo 

mecanismo de buscas Google Acadêmico). Os trabalhos que envolvem um estudo 

teórico, empírico ou misto; Estudos que analisaram ou propuseram modelos 

dimensionais, projetuais e/ou estruturais de MOOCs (são critérios considerados na 

Etapa 2 de seleção quando da leitura integral dos textos dos documentos, conforme 

indicado na subseção seguinte - A.4.1.1 Processo de Seleção). 

Critérios de exclusão: Artigos que não sejam avaliados por especialistas; 

Documentos e relatórios onde apenas o resumo contém texto completo; Artigos que 

mencionem MOOC ou a expressão sem que sejam estudos de pesquisas acadêmico 

científicas; Literatura cinza (documentos técnicos, relatórios governamentais, 

editoriais e documentos de opinião); Estudos pagos que não sejam possíveis de 
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acesso pelo sistema de busca do website SciHub59; Artigos que não apresentem 

conteúdo dos temas da equação de busca no título, resumo ou nas palavras-chave; 

Artigos que não apresentam os objetivos e métodos de pesquisa de forma explícita; 

Estudos com modelo de MOOC implícito; Artigos que analisaram ou propuseram 

modelo de MOOC, porém, não continham representação gráfica do modelo 

analisado ou proposto. Artigos sobre teorias e revisão sistemática de literatura 

(foram buscados, porém serão considerados na revisão integrativa para histórico e 

contextualização). 

 

A.4.1.1 Processo de Seleção 

 

Após validação do protocolo com a equipe de pesquisa: dois professores 

doutores, pesquisadoras doutorandas do EGC UFSC da mesma área de 

concentração Mídia e Conhecimento, seguiu-se para o processo de seleção 

realizado entre junho e setembro de 2016, a partir das orientações de Major (2010), 

por uma pesquisadora (autora) com uma abordagem de teste/re-teste sendo 

aplicada após um intervalo (de três meses) para verificar o processo de seleção. 

Além disto, um segundo pesquisador (um supervisor Doutor) poderá selecionar de 

forma independente uma amostra aleatória dos resultados de pesquisa arquivados e 

comparar com os resultados das pesquisas que eles assumiram. Ao adotar estas 

técnicas a consistência dos critérios de inclusão e de exclusão pode ser testada e 

verificada.  

O processo de seleção é efetivamente dividido em duas (02) Etapas:  

1. Publicações encontradas durante a pesquisa inicial identificando os 

documentos duplicados e aplicando os Filtros 1 e 2, são avaliadas quanto à sua 

adequação e consonância ao tema da busca, com base em análise do seu título, 

resumo e palavras-chaves, quando a literatura irrelevante é excluída e, ainda, na 

busca por documentos disponíveis na íntegra. Conforme descrito na subseção A.3 

Gestão dos Documentos. 

                                            

59 Ver SciHub em: http://sci-hub.tw/ 

 

http://sci-hub.tw/
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2. Publicações selecionadas durante a Etapa 1 são submetidas a uma 

análise detalhada com leitura integral do texto. Isto deve ser feito para assegurar 

que a publicação em questão contém definitivamente informação relevante para o 

estudo a ser realizado, bem como dados que podem ser extraídos para análise 

posterior (MAJOR, 2010). 

Nesta segunda etapa de seleção foram excluídos trinta e três (33) artigos 

considerando os critérios: artigos que não apresentaram os objetivos e métodos de 

pesquisa de forma explícita; estudos com modelo de MOOC implícito; artigos sobre 

teorias e revisão sistemática de literatura; estes artigos foram buscados, porém 

foram considerados na revisão integrativa para histórico e contextualização, 

resultando num portfolio parcial de quarenta e dois (42) documentos. Durante todos 

os estudos prévios de mapeamento sistemático encontrou-se um trabalho relevante 

de Revisão Sistemática de MOOC, talvez o primeiro deste gênero, como os autores 

declaram: Liyanagunawardena, T. R., A. A. Adams, and S. A. Williams, 2013, 

MOOCs: A systematic study of the published literature 2008-2012: International 

Review of Research in Open and Distance Learning, v. 14, p. 202-227. 

 

A.5 Composição do Portfólio de Documentos 

 

Nesta atividade tratou-se, ainda, da leitura de todos os Títulos, Resumos e 

Palavras-chave numa segunda rodada, além dos textos completos, quando 

ocorreram filtragens para excluir artigos que não estivessem coerentes ao critério 

definido para a busca: artigos que analisaram ou propuseram modelo de MOOC, 

porém, não continham representação gráfica do modelo analisado ou proposto, ou o 

modelo não tratava de aspectos estruturias, quando foram excluídos trinta e dois 

(32) artigos, tendo permanecido como portfolio bibliográfico final um conjunto de dez 

(10) documentos que trataram de modelos estruturais de MOOC. 

 

A.5.1 Estudo de Avaliação da Qualidade 

 

O protocolo de Major (2010) sugere que cada publicação no conjunto final 

seja apreciada por sua qualidade. O procedimento de avaliação de qualidade deve 

ocorrer no mesmo momento da extração de dados relevantes, quando da leitura na 
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íntegra dos textos, tem o objetivo de assegurar que os resultados de cada estudo 

darão um contributo valioso para a RSL. É um total de onze (11) critérios de 

qualidade para avaliação que foram usados pelo autor, citados no protocolo, em 

uma RSL quando havia um número de diferentes tipos de estudos. A utilização dos 

mesmos critérios foi considerada apropriada para utilização nesta RSL, uma vez que 

estava prevista também a inclusão de tipos de estudos diferentes: artigos de 

relatórios de pesquisa científica, revisões sistemáticas de literatura e estudos 

teóricos. Os onze (11) critérios a serem utilizados para avaliar a qualidade de cada 

publicação estão detalhados a seguir: 

1. O paper está baseado em pesquisa ou é relatório com base na opinião de 

especialistas? 2. Existe uma declaração clara dos objetivos da pesquisa? 3. Existe 

uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada? 4. Foi o 

projeto de pesquisa adequado para abordar os objetivos da pesquisa? 5. A 

estratégia de recrutamento foi adequada aos objetivos da pesquisa? 6. Havia um 

grupo de controle com o qual comparar tratamentos? 7. Foram os dados recolhidos 

de uma forma que abordou a questão de pesquisa? 8. A análise dos dados foi 

suficientemente rigorosa? 9. A relação entre pesquisador e participantes foi 

considerada adequada a um graduado? 10. Existe uma declaração clara dos 

resultados? 11. É o estudo de valor para a investigação ou a prática? 

Os dois primeiros destes critérios foram utilizados para excluir artigos que 

não seriam investigados, e devem ser literaturas excluídas da RSL. Como tal, estes 

dois primeiros critérios representam o limiar mínimo de qualidade que foram 

observados durante a avaliação. Os restantes nove (09) critérios visam determinar o 

rigor e credibilidade dos métodos de investigação utilizados em um estudo particular, 

bem como a relevância de cada artigo para a RSL.  
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A.6 Limitações do Estudo (MAJOR, 2010) 

 

Um aspecto do estudo o qual o autor tem pouco controle é em relação aos 

bancos de dados eletrônicos que serão utilizados durante a RSL. Como os 

resultados são devolvidos automaticamente por estes recursos eletrônicos, pouca 

influência pode ser exercida sobre o que é retornado por eles. Isto pode resultar que 

duas pesquisas sejam verdadeiramente idênticas e tenham impacto sobre a 

possibilidade de estudos futuros sendo capaz de replicar exatamente a investigação 

realizada (MAJOR, 2010). 

Enfatiza o autor, ainda, que várias decisões que foram tomadas, durante a 

criação do protocolo referência, podem fazer efeito sobre os resultados produzidos 

durante a RSL. Para elaborar, a inclusão, exclusão e estudar os critérios de seleção, 

bem como a estratégia de extração de dados, recebem-se influências de diferentes 

interpretações pessoais, ou seja, o que um pesquisador tenha incluído outro poderia 

optar por excluir. O risco deste evento ocorrer, poderá ser minimizado garantindo 

que a amostragem relevante dos resultados seja realizada por um indivíduo, um 

supervisor Doutor(a) ou outro que não seja o investigador principal o(a) autor(a)). O 

método de teste/re-teste também poderá ser aplicado a fim de completar este 

processo de amostragem. 
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APÊNDICE B – Matriz Síntese do Conhecimento da RSL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2019), adaptada de Ferenhof e Fernandes, 2014, 2016a e 2016b. 
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APÊNDICE C – Descrição Bare Fashion MOOC – Plataforma The FOLD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2019), descrição a partir de observação e análise do webportal The FOLD 
(A Dobra) – Bare Fashion MOOC. 
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APÊNDICE D – Portfólio Vídeos YouTube 

 

0

1 

DIY : Modelagem de 

regata - Aula 14  

https://www.youtube.com/watch?v=Gnmta0j

CtWI&t=1s 

0

2 

Modelagem Blusa 

Regata 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZ2PIF

oZxAI&t=2s 

0

3 

COMO TRAÇAR O 

MOLDE DE UMA REGATA 

https://www.youtube.com/watch?v=5LPDSq

8DreQ 

0

4 

Modelagem de 

regata de malha com decote 

nadador 

https://www.youtube.com/watch?v=SM5N5

N9F0Uo 

0

5 

Como fazer uma 

regata e como alterar o molde 

https://www.youtube.com/watch?v=z5GfYL

mEXvA 

0

6 

Fazer uma regata: 

Passo a Passo Parte 1 

https://www.youtube.com/watch?v=EyeYj9k

0vHg 

0

7 

Molde base blusa 

feminina, frente e costa. Como 

fazer a diagramação? 

https://www.youtube.com/watch?v=aJWw-

38uUXQ 

0

8 

DIY : Modelagem da 

base da blusa - Aula 39 

https://www.youtube.com/watch?v=Smp4E

ClrhG0 

0

9 

MODELAGEM 

BASE BLUSA ADULTO 

https://www.youtube.com/watch?v=c9wn06

UlRwg 

1

0 

MOLDE BASE DA 

BLUSA FEMININA - MÉTODO 

SIMPLES|DAYSE COSTA 

https://www.youtube.com/watch?v=xQERE

S-dS0Q 

1

1 

DIY REGATA DE 

CETIM NO VIÉS 

PERFEITAMOLDE 

https://www.youtube.com/watch?v=Vrv1HX

_XjaQ 

 

1

2 

DIY: Modelagem de 

Blusa Básica com Manga - 

Aula 3 

https://www.youtube.com/watch?v=L8omA

Gms1-E 

1

3 

Camiseta Básica de 

Alcinha - Modelagem 

Profissional 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2AlMo

5IlhY 

1

4 

camisa feminina 

´modelagem´  

https://www.youtube.com/watch?v=hyJwC6

5UanI 

1

5 

Aula de modelagem 

(regata) Beth Aleixo 

https://www.youtube.com/watch?v=bUQOb

bGlg-8 

 

1

6 

CURSO DE 

MODELAGEM-AULA 3- 

https://www.youtube.com/watch?v=aChZM

R4WCyw 

https://www.youtube.com/watch?v=Gnmta0jCtWI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Gnmta0jCtWI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ZZ2PIFoZxAI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=ZZ2PIFoZxAI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=5LPDSq8DreQ
https://www.youtube.com/watch?v=5LPDSq8DreQ
https://www.youtube.com/watch?v=SM5N5N9F0Uo
https://www.youtube.com/watch?v=SM5N5N9F0Uo
https://www.youtube.com/watch?v=z5GfYLmEXvA
https://www.youtube.com/watch?v=z5GfYLmEXvA
https://www.youtube.com/watch?v=EyeYj9k0vHg
https://www.youtube.com/watch?v=EyeYj9k0vHg
https://www.youtube.com/watch?v=aJWw-38uUXQ
https://www.youtube.com/watch?v=aJWw-38uUXQ
https://www.youtube.com/watch?v=Smp4EClrhG0
https://www.youtube.com/watch?v=Smp4EClrhG0
https://www.youtube.com/watch?v=c9wn06UlRwg
https://www.youtube.com/watch?v=c9wn06UlRwg
https://www.youtube.com/watch?v=xQERES-dS0Q
https://www.youtube.com/watch?v=xQERES-dS0Q
https://www.youtube.com/watch?v=Vrv1HX_XjaQ
https://www.youtube.com/watch?v=Vrv1HX_XjaQ
https://www.youtube.com/watch?v=L8omAGms1-E
https://www.youtube.com/watch?v=L8omAGms1-E
https://www.youtube.com/watch?v=Z2AlMo5IlhY
https://www.youtube.com/watch?v=Z2AlMo5IlhY
https://www.youtube.com/watch?v=hyJwC65UanI
https://www.youtube.com/watch?v=hyJwC65UanI
https://www.youtube.com/watch?v=bUQObbGlg-8
https://www.youtube.com/watch?v=bUQObbGlg-8
https://www.youtube.com/watch?v=aChZMR4WCyw
https://www.youtube.com/watch?v=aChZMR4WCyw
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MODELANDO BLUSA BASE 

FEMININA - PARTE -1 

 

 

1

7 

Modelagem da 

blusa de malha. Aula 29 

https://www.youtube.com/watch?v=CmofxA

n4RcQ 

1

8 

#Aula 3 - Como 

fazer molde de Blusa Regata 

DIY 

https://www.youtube.com/watch?v=OGocM

JNKk4E 

1

9 

DYI Blusa Básica - 

Muito Fácil | Karina Belarmino 

https://www.youtube.com/watch?v=oOJwnA

hESCs  

2

0 

Molde de uma 

regata em malha - Correção de 

exercício 

https://www.youtube.com/watch?v=DcoGGk

oBE10    

Fonte: A autora (2019), a partir da Plataforma digital YouTube, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CmofxAn4RcQ
https://www.youtube.com/watch?v=CmofxAn4RcQ
https://www.youtube.com/watch?v=OGocMJNKk4E
https://www.youtube.com/watch?v=OGocMJNKk4E
https://www.youtube.com/watch?v=oOJwnAhESCs
https://www.youtube.com/watch?v=oOJwnAhESCs
https://www.youtube.com/watch?v=DcoGGkoBE10
https://www.youtube.com/watch?v=DcoGGkoBE10
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APÊNDICE E – PLANILHA 1:  Identificação, Descrição, Relevância e 

Engajamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2019), a partir dos dados da pesquisa, plataforma digital YouTube, 2018. 
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APÊNDICE F – PLANILHA 2: Tempo e Vídeo/Visuais e PLANILHA 3 – 

Áudio/Auditivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2019), a partir dos dados da pesquisa, plataforma digital YouTube, 2018. 
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APÊNDICE G – PLANILHA 3: Áudio/Auditivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora (2019), a partir dos dados da pesquisa, plataforma digital YouTube, 2018. 
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APÊNDICE H – EMAIL E QUESTIONÁRIO para avaliação pelos especialistas do 

framework conceitual 

 

 

Prezado(a) Especialista, 

 

Esta avaliação destina-se aos profissionais especialistas de áreas afins: 

Ensino de Moda, Ensino a Distância e Produção Audiovisual, relacionadas à 

proposta de tese de Luciana Dornbusch Lopes para o curso de doutorado, 

desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento (PPGEGC) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), sob 

orientação do professor Dr. Richard Perassi Luiz de Sousa, coordenador do Grupo 

de Pesquisa SIGMO UFSC – Significação da Marca, Informação e Comunicação 

Organizacional. 

 

O questionário com doze (12) questões objetivas estão em arquivo de word 

em anexo, com breve apresentação da pesquisa e termo de consentimento. 

Constam anexados também quatro (04) arquivos de imagens com infográficos, 

pranchas gráficas representativas do framework conceitual (estrutura 

representativa), para observação. 

 

Para qualquer dúvida, além deste endereço de email 

(d.lulopeslu@gmail.com), segue o contato por telefone celular/WhatsApp: (48) 

9.xxxx-xxxx. 

 

Agradecemos pela sua participação. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Ma. Luciana Dornbusch Lopes 

Dr. Richard Perassi Luiz de Sousa 
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DOCUMENTO DE AVALIAÇÃO DO FRAMEWORK CONCEITUAL DE 

ELEMENTOS DA MÍDIA DIGITAL MOOC: TECNOLOGIA PEDAGÓGICA COM 

ÊNFASE EM VIDEOAULAS 

 

APRESENTAÇÃO DA PESQUISA: 

Este é um estudo dos cursos online abertos massivos (massive open online 

course- MOOC) no processo de ensino-aprendizagem da modelagem de vestuário. 

O objetivo inicial foi organizar graficamente os recursos didático-tecnológicos 

da mídia digital massiva e aberta (MOOC), para serem aplicados no ensino-

aprendizagem de modelagem de vestuário. Após a identificação e a planificação 

gráfica dos recursos didático-tecnológicos, houve a percepção das videoaulas, 

como os recursos mediadores mais completos e recorrentes no ensino-

aprendizagem da modelagem de peças básicas de vestuário. Observou-se que 

os audiovisuais são recursos multimídia didaticamente eficientes, que podem ser 

postados na plataforma MOOC e assistidos por meio do acesso à rede digital 

Internet. Isso definiu a continuidade da pesquisa de doutoramento, sendo essa 

principalmente dedicada à indicação de elementos e aspectos da linguagem 

audiovisual, que foram considerados relevantes na produção de videoaulas. Para 

tanto, considerou-se também a necessidade de descrever e estudar os recursos de 

linguagem das videoaulas. No desenvolvimento do estudo, foram realizadas as 

seguintes etapas de pesquisa:  

(1) primeiramente, houve estudos exploratórios nas bases de dados digitais 

Scopus, Web of Knowledge e ERIC, para identificar e selecionar fontes e conceitos 

relacionados com ensino-aprendizagem de modelagem de vestuário em MOOC’s;  

(2) em seguida, houve estudos teóricos continuados e também pesquisas a 

partir da ferramenta de busca Google, para identificar e selecionar fontes de 

pesquisa, incluindo exemplos práticos e abertos de ensino-aprendizagem de 

modelagem de vestuário online; 

(3) houve a observação detalhada do curso Bare Fashion MOOC, na 

plataforma The Fold;  

(4) foram também identificados e selecionados tutoriais e videoaulas a 

distância e de livre acesso, na plataforma digital Youtube e feitas observações e 
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descrições de videoaulas, como o recurso mais completo e recorrente nos processos 

de ensino-aprendizagem da modelagem de vestuário.  

Como resultados do estudo, os elementos e aspectos identificados foram 

organizados de maneira gráfica e hierárquica, compondo o framework conceitual, 

com três dimensões ou elementos básicos e seus subitens: (I) “Comunicação 

Didática; (II) “Mídia Massiva”, e (III) “Educação Aberta”. Também foram indicadas as 

articulações entre essas dimensões, caracterizando os elementos articulados: (A) 

“Projeto Pedagógico”; (B) “Conteúdos e Práticas Pedagógicas”, e (C) “Recursos 

Tecnológicos”, acrescidos de detalhamento dos subitens dos audiovisuais. No 

estudo foram produzidas quatro pranchas gráficas: (1) a primeira com itens e 

subitens das dimensões ou dos elementos básicos; (2) a segunda com os itens e 

subitens das articulações ou dos elementos articulados; (3) a terceira prancha 

apresenta a estrutura geral do framework conceitual, e (4) a quarta enfatiza os 

elementos e aspectos das videoaulas, sendo que, no seu todo, o framework foi 

concebido considerando-se a plataforma MOOC-institucional TIM Tec. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO: 

É garantida a confidencialidade sobre a sua identidade como 

avaliador(a) e não haverá a publicação de respostas individualizadas e/ou 

personalizadas. Em qualquer momento, você poderá solicitar a retirada das 

informações do relatório de pesquisa oferecidas nas suas respostas. Não haverá 

remuneração pela participação na pesquisa. Solicitamos a sua autorização para o 

uso dos dados para a produção de artigos técnicos e científicos. 

Considera-se que a descrição e a proposição de práticas e recursos na tese 

não caracterizam a única solução possível. Assim, solicita-se aos especialistas 

que considerem o grau de coerência e pertinência das afirmações apresentadas 

a seguir, no restrito contexto do estudo realizado. Todas as possíveis sugestões 

consideradas pertinentes, dentro do recorte o do escopo da tese, serão 

consideradas e acatadas. 
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QUESTIONÁRIO - PROPOSIÇÕES PARA AVALIAÇÃO DOS 

ESPECIALISTAS: 

A seguir é apresentado um conjunto de afirmações e, abaixo de cada uma 

dessas, aparecem as possibilidades de concordância ou discordância e, também, há 

um espaço para possíveis observações do(a) especialista avaliador(a).  

 

1- O framework apresentado no trabalho de doutorado em avaliação 

representa um sistema mediador do tipo MOOC (massive open online course). 

A - ( ) Concordo plenamente. B - (   ) Concordo parcialmente.  

C - (   ) Não concordo, nem discordo. 

D - (  ) Discordo parcialmente. E - (   ) Discordo plenamente. 

Observações:______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2- O framework apresentado representa um sistema mediador que, 

entre outros, é também adequado ao processo de ensino-aprendizagem de 

modelagem de peças básicas de vestuário. 

A - ( ) Concordo plenamente. B - (   ) Concordo parcialmente.  

C - (   ) Não concordo, nem discordo. 

D - (  ) Discordo parcialmente. E - (   ) Discordo plenamente. 

Observações:______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3- A linguagem audiovisual desenvolvida em videoaulas é recurso 

didático privilegiado no processo a distância de ensino-aprendizagem de 

modelagem de vestuário. 

A - ( ) Concordo plenamente. B - (   ) Concordo parcialmente.  

C - (   ) Não concordo, nem discordo. 

D - (  ) Discordo parcialmente. E - (   ) Discordo plenamente. 

Observações:______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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4- A linguagem e os recursos audiovisuais, entre outros, devem ser 

adaptados e informados para as atividades de ensino-aprendizagem, as quais 

são realizadas na “comunicação didática”.  

A - ( ) Concordo plenamente. B - (   ) Concordo parcialmente.  

C - (   ) Não concordo, nem discordo. 

D - (  ) Discordo parcialmente. E - (   ) Discordo plenamente. 

Observações:______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5- A comunicação didático-interativa a distância, síncrona e 

assíncrona, com muitos usuários de sistemas mediadores online, foi 

viabilizada com a “mídia massiva”, sustentada por plataformas interligadas em 

rede digital.  

A - ( ) Concordo plenamente. B - (   ) Concordo parcialmente.  

C - (   ) Não concordo, nem discordo. 

D - (  ) Discordo parcialmente. E - (   ) Discordo plenamente. 

Observações:______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6- A expressão “educação aberta” representa um conceito com 

aspectos ideológicos, sociopolíticos, pedagógicos e econômicos, viabilizado 

por sistema tecnológico de acesso livre ou facilitado. 

A - ( ) Concordo plenamente. B - (   ) Concordo parcialmente.  

C - (   ) Não concordo, nem discordo. 

D - (  ) Discordo parcialmente. E - (   ) Discordo plenamente. 

Observações:______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

7- As expressões (1) “comunicação didática”; (2) “mídia massiva”, e (3) 

“educação aberta” demarcam três aspectos básicos de um sistema mediador 

pedagógico do tipo MOOC.  

A - ( ) Concordo plenamente. B - (   ) Concordo parcialmente.  

C - (   ) Não concordo, nem discordo. FIG. 1 
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D - (  ) Discordo parcialmente. E - (   ) Discordo plenamente. 

Observações:______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

8- A adaptação pedagógica dos “recursos tecnológicos” decorre da 

preparação da Mídia, de acordo com os propósitos da Educação, isso ocorre 

na intersecção de elementos e aspectos de “mídia massiva” e ”comunicação 

didática” . 

A - ( ) Concordo plenamente. B - (   ) Concordo parcialmente.  

C - (   ) Não concordo, nem discordo. 

D - (  ) Discordo parcialmente. E - (   ) Discordo plenamente. 

Observações:______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

9- “Conteúdos e práticas didático-pedagógicas” em mídia MOOC são 

propostos e definidos de acordo com as possibilidades de comunicação e os 

interesses educacionais, sendo que isso ocorre na intersecção entre aspectos 

da “comunicação didática” e da “educação aberta”. 

A - ( ) Concordo plenamente. B - (   ) Concordo parcialmente.  

C - (   ) Não concordo, nem discordo. 

D - (  ) Discordo parcialmente. E - (   ) Discordo plenamente. 

Observações:______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

10- Os sistemas mediadores em rede podem restringir ou abrir a 

“comunicação didática”, por isso o “projeto pedagógico”, aberto ou fechado, é 

definido na intersecção entre os propósitos da “educação aberta” e as 

possibilidades da “mídia massiva”. 

A - ( ) Concordo plenamente. B - (   ) Concordo parcialmente.  

C - (   ) Não concordo, nem discordo. 

D - (  ) Discordo parcialmente. E - (   ) Discordo plenamente. 



266 

 

Observações:______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

11- Entre outros similares, a plataforma MOOC TIM TEC é um recurso 

tecnológico básico que pode ser adequado como suporte tecnológico do 

sistema didático-mediador massivo para o ensino-aprendizagem de 

modelagem de vestuário. 

A - ( ) Concordo plenamente. B - (   ) Concordo parcialmente.  

C - (   ) Não concordo, nem discordo. 

D - (  ) Discordo parcialmente. E - (   ) Discordo plenamente. 

Observações:______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

12- Para o professor ministrante e para a equipe pedagógica de 

produção e apoio, é necessário o conhecimento do elenco de elementos 

básicos e aspectos visuais e auditivos, incluindo os recursos de continuidade 

e edição, do sistema informativo das videoaulas, porque isso orienta a ação 

multidisciplinar e o controle consciente da linguagem audiovisual como 

recurso didático-pedagógico. 

A - ( ) Concordo plenamente. B - (   ) Concordo parcialmente.  

C - (   ) Não concordo, nem discordo. 

D - (  ) Discordo parcialmente. E - (   ) Discordo plenamente. 

Observações:______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Agradecendo a avaliação dos especialistas consultados, também 

informamos que o espaço a seguir pode ser usado para registrar informações 

complementares consideradas oportunas ou necessárias que não tenham sido 

anteriormente consideradas. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Seguem as figuras anexados ao e-mail enviado para os especialistas. 

 

Figura 1- Elementos Básicos do framework conceitual. 

 
 

Figura 2- Elementos Articulados do framework conceitual. 
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Figura 3- Estrutura gerals do framework conceitual. 

 
 

Figura 4- Linguagem audivovisual/Videoauas. 

 
Fontes das figuras 1 - 4: A autora (2019), a partir dos dados da pesquisa. 
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APÊNDICE I – Respostas avaliação com os Especialistas. 

 
Questão 
Número Respostas Participantes 

01 02 03 04 05 06 

 
 
 
 
 
 

01 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não 
concordo, nem 
discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não 
concordo, nem 
discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

 
 
 
 
 
 

02 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não 
concordo, nem 
discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não 
concordo, nem 
discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

 
 
 
 
 
 

03 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não 
concordo, nem 
discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não 
concordo, nem 
discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

 
 
 
 
 
 

04 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não 
concordo, nem 
discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não 
concordo, nem 
discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

 
 
 
 
 
 

05 

A - Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - (X) Não 
concordo, nem 
discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - Concordo 
plenamente. 
B - (X) Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não 
concordo, nem 
discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - (X) Não 
concordo, nem 
discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não 
concordo, nem 
discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

 
 
 
 
 
 
 

06 

A - Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - (X) Não 
concordo, nem 
discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - (X) Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não 
concordo, nem 
discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não 
concordo, nem 
discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 
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07 

A - Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - (X) Não 
concordo, nem 
discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não 
concordo, nem 
discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não 
concordo, nem 
discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

 
 
 
 
 
 

08 

A - Concordo 
plenamente. 
B - (X) Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não 
concordo, nem 
discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não 
concordo, nem 
discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

 
 
 
 
 
 

09 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A -  (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não 
concordo, nem 
discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não 
concordo, nem 
discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

 
 
 
 
 
 

10 

A - Concordo 
plenamente. 
B - (X) Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não 
concordo, nem 
discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não 
concordo, nem 
discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

 
 
 
 
 
 

11 

A - Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - (X) Não 
concordo, nem 
discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

 
 
 
 
 
 
 
Não respondeu. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não 
concordo, nem 
discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - (X) Não 
concordo, nem 
discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não 
concordo, nem 
discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

 
 
 
 
 
 

12 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não concordo, 
nem discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não 
concordo, nem 
discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

 
 
 
 
 
 
 
Não respondeu. 

A - (X) Concordo 
plenamente. 
B - Concordo 
parcialmente. 
C - Não 
concordo, nem 
discordo 
D - Discordo 
parcialmente. 
E - Discordo 
plenamente. 

Fonte: A autora (2019), a partir dos dados da pesquisa. 
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ANEXO A – MOOC Conectivo CCK08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: https://sites.google.com/site/themoocguide/3-cck08---the-distributed-course. 

 

https://sites.google.com/site/themoocguide/3-cck08---the-distributed-course
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ANEXO B – PLANO DE ENSINO DE MODELAGEM BÁSICA DO VESTUÁRIO 

FEMININO 

 

 

PLANO DE ENSINO60 

EMENTA  

Conceitos Básicos da Modelagem do Vestuário Feminino Adulto. Estudo Anatômico do Corpo Humano Planificado. 

Medidas Referenciais do Corpo Humano. Tabela de Medidas do Corpo Humano. Estudo de Bases Industriais do Vestuário 

Feminino. Interpretação de Modelos do Vestuário. Estudo das pences.  

  

HORÁRIO DAS AULAS  

TURMAS DIA DA SEMANA HORÁRIO CRÉDITOS 

Y Segunda-feira 14h20min às 17h50min  

04 X Sexta-feira 13h30min às 17h00min 

A Sexta-feira 19h00min às 22h30min 

 

OBJETIVOS/OBJETIVO GERAL  

Aplicar técnicas de execução de diagramas básicos e interpretação de 

modelos do vestuário feminino adulto.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar aspectos fundamentais da Antropometria e a normalização das 

medidas brasileiras; 

Visualizar os elementos básicos para o traçado bidimensional do corpo; 

Executar traçado básico para a modelagem plana; 

Conhecer os elementos de ajustamento da roupa; 

Identificar as etapas para a interpretação de medidas do vestuário; 

Interpretar modelos básicos do vestuário; e 

Articular o conhecimento numa visão interdisciplinar nos trabalhos 

integrados entre as Disciplinas: Desenho Técnico de Vestuário Informatizado, 

                                            

60 PLANO DE ENSINO UDESC, consultado no Departamento de Moda da Universidade do Estado de Santa Catarina. 

DEPARTAMENTO: Moda ANO/SEMESTRE: 2017/2 

CURSO: Bacharelado em Moda FASE: 4a 

DISCIPLINA: Modelagem Básica de Vestuário Feminino TURNO: Vespertino ou Noturno 

CARGA 

HORÁRIA: 

72 h/a. CRÉDITOS: 04 

PROFESSOR: Fernanda Harumi Takano TURMAS: A, X e Y 

DATA DA APROVAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE MODA:  31/07/2017 
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Modelagem Básica de Vestuário Feminino e Confecção de Vestuário Feminino. 

Metodologia Projetual e Materiais Têxteis e Criação. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO   

4.1 Antropometria 

4.1.1. Conceitos 

4.1.2. Relação da Proporção entre as Partes do Corpo 

4.1.3. Normalização das Medidas Antropométricas 

4.1.4. Censo Antropométrico Brasileiro 

4.1.4.1. Parâmetros e Medidas Indispensáveis para o Produto do Vestuário 

4.1.4.2. Como Tirar Medidas 

4.1.4.3. Tabela de Medidas 

4.1.4.3.1. Tabela de Medidas Femininas 

4.2 Diagramas Básicos 

4.3 Variações das Bases 

4.3.1. Regras para o Traçado das Bases 

4.4 Modelagem Industrial 

4.4.1. Introdução 

4.4.2. O Modelista Industrial 

4.4.2.1. Competências Necessárias ao Modelista da Área Industrial 

4.4.2.2. Fluxograma de Trabalho na Construção da Modelagem 

4.4.3. Construção e Identificação dos Moldes 

4.4.3.1. Marcações nos Moldes Industriais 

4.5 Mangas 

4.5.1. Embebimento da Manga 

4.6 Desenho e Ficha Técnica 

4.7 Base Comercial I 

4.8 Base Comercial II 

4.9 Base Industrial da Saia Reta 

4.10 Base da Manga Industrial n° 1 e n° 2 

4.11 Base da Manga Francesa 

4.12 Base da Manga Duas Folhas 

4.13 Base Ampla I 

4.14 Base Ampla II 

4.14.1. Base das Mangas Ampla I e II 

4.15 Traçado Básico da Calça 

4.16 Traçado Básico do Capuz  

4.17 Capuz Traçado Sobre as Costas 

4.18 Interpretação de Modelos: 

4.18.1 Base Comercial I 

4.18.2 Saia Reta 

4.18.3 Vestido Básico 

4.18.4 Saia Lápis 

4.18.5 Robe 

4.18.6 Blusa com Manga Japonesa e Gola Alta 

4.18.7 Blusão de Moletom ou Soft com Zíper e Capuz 
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4.18.8 Modelo de Calça Social Feminina 

4.19 Aviamentos, Bolsos e Recortes da Calça 

4.20 Graduação 

4.21 Balanceamento do Molde para Tecidos em Sarja 

4.22 Estudo das Palas 

4.23 Variações Decorativas 

4.24 Decotes 

4.25 Diagrama Auxiliar para o Traçado das Golas 

4.26 Gola Montante 

4.27 Gola Xale Plana 

4.28 Gola Chinesa 

4.29 Gola Clássica com Lapela Esportiva 

4.30 Gola Clássica Inteira 

4.31 Gola Inteira com Ponta na Lateral 

4.32 Gola Clássica 

4.33 Gola Italiana 

4.34 Projeto Integrador 

 

 

METODOLOGIA  

-Conteúdo Teórico: será apresentado de maneira discursiva e dialogado, visando a aplicação prática da modelagem.  
 

-Conteúdo Prático: o professor desenvolverá o diagrama básico do corpo humano, sobre o qual cada aluno deverá interpretar 
modelos do vestuário em tamanho real. Durante esta etapa, explicam-se detalhadamente, aspectos anatômicos e a 
sequência da ordem de execução. Os alunos desenvolverão os trabalhos em escalas 1:2 e em escala 1:1.  

  

 

CRONOGRAMA DAS AULAS  

TURMAs A, X e Y 

N

o. 

D

ata  
Conteúdos  

1

º 

0

7/08 

Apresentar o Plano de Ensino  

4.1 Antropometria  

4.1.1. Conceitos  

4.1.2. Relação da Proporção entre as Partes do Corpo  

4.1.3. Normalização das Medidas Antropométricas  

4.1.4. Censo Antropométrico Brasileiro  

4.1.4.1. Parâmetros e Medidas Indispensáveis para o Produto do Vestuário  

4.1.4.2. Como Tirar Medidas  

4.1.4.3. Tabela de Medidas  

4.1.4.3.1. Tabela de Medidas Femininas 

2

º 

1

4/08 

4.2 Diagramas Básicos  

4.3 Variações das Bases  

4.3.1. Regras para o Traçado das Bases  

4.4 Modelagem Industrial  

4.4.1. Introdução  

4.4.2. O Modelista Industrial  

4.4.2.1. Competências Necessárias ao Modelista da Área Industrial  
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4.4.2.2. Fluxograma de Trabalho na Construção da Modelagem  

4.4.3. Construção e Identificação dos Moldes  

4.4.3.1. Marcações nos Moldes Industriais  

4.5 Mangas  

4.5.1.Embebimento da Manga  

4.6 Desenho e Ficha Técnica Construção de Bases:  

4.9 Base Industrial da Saia Reta (Escala 1:2) Entrega do trabalho 1:1 dia 21/08 

Interpretação de Modelos:  

4.18.4 Saia Lápis (Escala 1:1) Entrega do trabalho 1:1 dia 21/08 

3

º 

2

1/08 

Construção de Bases:  

4.13 Base Ampla I (Escala 1:2) Entrega do trabalho 1:1 dia 28/08 

4.14 Base Ampla II (Escala 1:2) Entrega do trabalho 1:1 dia 28/08 

4.14.1. Base das Mangas Ampla I e II (Escala 1:2) Entrega do trabalho 1:1 dia 28/08 

Construção de Bases:  

4.15 Traçado Básico da Calça (Escala 1:2) Entrega do trabalho 1:1 dia 04/09 

4

º 

2

8/08 

Interpretação de Modelos:  

4.18.8 Modelo de Calça Social Feminina (Escala 1:2) Entrega do trabalho 1:1 dia 04/09 

4.19 Aviamentos, Bolsos e Recortes da Calça (Escala 1:2) Entrega do trabalho 1:1 dia 04/09 

4.21 Balanceamento do Molde para Tecidos em Sarja (Escala 1:2) Entrega do trabalho 1:1 dia 04/09 

Interpretação de Modelos:  

4.18.7 Blusão de Moletom ou Soft com Zíper e Capuz (Escala 1:2) Entrega do trabalho 1:1 dia 11/09 

5

º 

0

4/09 

 Interpretação de Modelos:  

4.18.5 Robe (Escala 1:2) Entrega do trabalho 1:1 dia 18/09 

Construção de Bases:  

4.16 Traçado Básico do Capuz (Escala 1:2) Entrega do trabalho 1:1 dia 18/09 

4.17 Capuz Traçado Sobre as Costas (Escala 1:2) Entrega do trabalho 1:1 dia 18/09 

6

º 

1

1/09 

Construção de Bases:  

4.7 Base Comercial I (Escala 1:2) Entrega do trabalho 1:1 dia 25/09 

4.8 Base Comercial II (Escala 1:2) Entrega do trabalho 1:1 dia 25/09 

7

º 

1

8/09 

Construção de Bases:  

4.10 Base da Manga Industrial n° 1 e n° 2 (Escala 1:2) Entrega do trabalho 1:1 dia 25/09 

4.11 Base da Manga Francesa (Escala 1:2) Entrega do trabalho 1:1 dia 25/09 

4.12 Base da Manga Duas Folhas (Escala 1:2) Entrega do trabalho 1:1 dia 25/09 

8

º 

2

5/09 
Projeto Integrador – Modelagem Entrega do trabalho 1:1 ou 1:2 no dia seguinte no escaninho 

9

º 

0

2/10 

Interpretação de Modelos:  

4.18.2 Saia Reta (Escala 1:2) Entrega do trabalho 1:1 dia 09/10 

4.18.1 Base Comercial I (Escala 1:2) Entrega do trabalho 1:1 dia 16/10 

1

0º 

0

9/10 

4.18 Interpretação de Modelos:  

4.18.3 Vestido Básico (Escala 1:2) Entrega do trabalho 1:1 dia 23/10 

4.18.6 Blusa com Manga Japonesa e Gola Alta (Escala 1:2) Entrega do trabalho 1:1 dia 30/10 

1

1º 

1

6/10 

4.20 Graduação   

Saia (Escala 1:2)  

Base Comercial (Escala 1:2) 

1

2º 

2

3/10 

4.20 Graduação  

Base Comercial (Escala 1:2)  

Manga (Escala 1:2) 

1

3º 

3

0/10 

4.20 Graduação  

Calça (Escala 1:2)   
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1

4º 

0

6/11 

4.22 Estudo das Palas  

Pala Reta  

Pala em V  

Pala Reta com Franzido  

Pala em V com Franzido  

1

5º 

1

3/11 

4.23 Variações Decorativas  

4.24 Decotes: Redondo; Quadrado; Em U; Em V com cava americana; Canoa; Princesa 

1

6º 

2

0/11 

4.25 Diagrama Auxiliar para o Traçado das Golas  

4.26 Gola Montante  

4.27 Gola Xale Plana  

4.28 Gola Chinesa 

1

7º 

2

7/11 

4.29 Gola Clássica com Lapela Esportiva  

4.30 Gola Clássica Inteira  

4.31 Gola Inteira com Ponta na Lateral 

1

8º 

0

4/12 

4.32 Gola Clássica  

4.33 Gola Italiana 

11 

a 15 de 

Dezembro 

Período reservado para ao Exame Final 

 

AVALIAÇÃO  

ATIVIDADE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PESO 

Trabalhos de 

Modelagem61:  

● Atividades extraclasses - Bases 

anatômicas e Modelos 

Interpretados (1:1). Entregues, no 

mínimo, 1 semana depois de 

ministrado o conteúdo em sala. 

● Critérios:   

1)Precisão – 0 a 5 pontos  

2)Apresentação/Higiene - 0 a 1 ponto  

3)Ordem de Execução - 0 a 2 pontos 

4)Ficha Técnica de  

Modelagem/Desenho 

Técnico – 0 a 2 pontos  

50% 

Apostila Completa62:  

● Atividade individual e em sala de 

aula – Teoria, Teoria Projetual e 

Prática. Apostila Feminina Adulta.  

● Critérios: Desenhos Técnicos, Bases anatômicas 

e/ou moldes.  

1)Modelagem e moldes – 0 a 6 pontos  

2)Moldes identificados e com informações 

completas - 0 a 2 pontos  

3)Textos teóricos e Ordens de execução - 0 

a 1 ponto  

4)Organização - 0 a 1 ponto  

20% 

Projeto Integrador - 

Cada aluno deverá desenvolver a 

modelagem na escala 1:2 ou 1:1 (a 

escolha do aluno) de uma peça do 

Look escolhido para a Coleção 

desenvolvida na disciplina de 

Metodologia projetual  

● Critérios:   

1)Precisão – 0 a 5 pontos  

2)Apresentação/Higiene - 0 a 1 ponto  

3)Ordem de Execução - 0 a 2 pontos 

4)Ficha Técnica de  

Modelagem e Desenho 

Técnico – 0 a 2 pontos  

10% 

                                            

61 Cada semana de atraso na entrega dos trabalhos corresponderá a 02 (dois) pontos a menos no valor da nota de 0 a 10 de 

cada trabalho. Quem entrega o trabalho em dia, na primeira semana a nota valerá entre 10,0 e 8,00; quem entrega com uma 

semana de atraso, a nota valerá entre 8,00 e 6,00; e assim sucessivamente.  
62 A ausência dos exercícios acarretará diminuição da nota; fotocópia não será considerada na nota. O atraso na entrega 

acarretará em desconto de 02 (dois) pontos no valor da nota final.  
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Integrador 2 - Testes 

de Modelagens ou Protótipos, 

contendo a Peça Confeccionada, 

Ficha Técnica do Produto, 

Modelagens e Moldes:  

1)Camisa Social Masculina - 
Tam.3  

2)Saia Reta 

3)Vestido Básico 

4)Saia Lápis 

5)Robe 

6)Blusa Manga Japonesa e Gola 

Alta 

7)Blusão de Moleton 

8)Calça Social com bolsos faca e 

avivado simples  
Obs.: a Camisa Social 

Masculina teve os moldes 

desenvolvidos em semestre 
anterior, portanto não constará 

nessa nota para esta disciplina. 

● Critérios:  

1)Precisão – 0 a 5 pontos 

2)Apresentação/Higiene - 0 a 1 ponto  

3)Ordem de Execução - 0 a 2 pontos 

4)Ficha Técnica de Modelagem/Desenho 

Técnico – 0 a 2 pontos 

20% 
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